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Bescherming van ons erfgoed, nu en in de toekomst 
 

datum: 19 januari 2022 
Geacht college, 
 
Inleiding 
In Eindhoven hebben we een, weliswaar niet altijd gewaardeerd, rijk erfgoedbestand. Aan de 
andere kant hebben we een stad in continue ontwikkeling, met de grote en ook noodzakelijke 
vraag naar nieuwe gebouwen, zoals woningen. Deze dynamische situatie vraagt enerzijds om 
integrale afwegingen met betrekking tot het behoud en benutting van erfgoed, maar 
anderzijds ook op toezicht, handhaving en actie om ons gezamenlijk erfgoed te behouden. De 
groei van onze stad leidt helaas echter soms tot ongewenste (gedeeltelijke) sloop van erfgoed 
of bewuste verwaarlozing van gebouwen. Een effectief erfgoedbeleid steunt daarom op actie 
en goed beleid.  
 
Het ingrijpen qua bescherming van erfgoed in Eindhoven is iets dat nu niet altijd goed lijkt te 
gaan. Vandaar twee typen vragen, namelijk één set over een geval waarin erfgoed helaas is 
gesloopt vanwege het mogelijk ontbreken van beleid en geld en een tweede set vragen over 
mogelijk toekomstig Eindhovens erfgoedbeleid aan de hand van een gerechtelijke uitspraak.  
 
 
Raadsvragen 
 
Bescherming kunst in gebouwen bij sloop of verbouwing. De Casus van het oude basisschool-
gebouw aan de Maria van Bourgondiëlaan.  
In juli 2021 werd bekend dat de voormalige Michaëlschool, later de Troubadour, aan de Maria 
van Bourgondiëlaan gesloopt zou worden. In de school waren drie kunstwerken van hoge 
waarde aanwezig: twee wandschilderingen van Ruud Peeters (Eindhoven 1932- 2011) en een 
sgraffito van Gerrit de Morée (Den Bosch, 1909 - Breda 1981). Er werd na navraag door de 
Henri van Abbestichting over de stand van zaken gesteld dat deze casus de aandacht van de 
gemeente had.   
Echter vanaf december 2021 heeft de Werkgroep Monumentale Kunst van de nationale 
Erfgoedvereniging Heemschut actie ondernomen om wederopbouwkunstwerken in de school 
aan de Maria van Bourgondiëlaan te redden van de slopershamer. De vereniging vernam 
namelijk dat het schoolgebouw op korte termijn gesloopt zou worden. De vereniging 
Heemschut probeerde nog het kunstwerk van de kunstenaar  Gerrit de Morée, de sgraffito, te 
redden.  De muurschilderingen van Ruud Peeters waren vanwege de korte tijdspanne niet 
eens een issue voor de erfgoedvereniging, omdat deze onmogelijk te redden bleken binnen 
de korte termijn.  Helaas is de redding van kunstwerk van de Morée ook niet gelukt, ondanks 



veelvuldig contact met de gemeente. Opmerkelijk is dat deze sgraffito tezamen met de 
muurschilderingen reeds op een (concept-)lijst van gemeentelijke behoudenswaardige 
kunstwerken stonden.  
Het CDA betreurt deze gang van zaken omdat wederopbouwkunst al te vaak gesneuveld is in 
Eindhoven. We hoeven maar de casus van het Postkantoor te noemen. Vandaar de volgende 
vragen vanwege deze betreurenswaardige situatie en wat er beter kan: 
 
1. Kunt u verklaren waarom er door de gemeente niet eerder actie is ondernomen om de 

kunstwerken te redden? Immers vanaf juli tot december is een redelijk lange tijdspanne 
voor actie.  

2. Waarom konden de kunstwerken niet gered worden? Was dit een financiële kwestie of een 
technische kwestie? Graag een duidelijk toelichting over welk budget beschikbaar was en 
of er mogelijke technische problemen waren.  

3. Was er reeds voor de actie van de vereniging Heemschut een link gelegd tussen de 
sloopvergunning en de bestaande lijst van panden met belangrijke 
(wederopbouw)kunstwerken? 

4. Wat is de status van deze lijst met kunstwerken in (openbare) gebouwen?  
5. En als deze lijst nog geen status heeft, wanneer kan deze een officiële status krijgen? 
6. Bent u met het CDA Eindhovens eens dat er reeds bij de sloop van een pand met protocol 

in werking moet treden om belangrijke kunstwerken te redden? Zo ja, is er al een protocol? 
Zo nee,  wilt u dit opstellen? 

7. Mocht geld een probleem zijn, kan het benodigde bedrag tot redding en opslag van de 
kunstwerken mogelijk in de begroting voor de sloop en/of herontwikkelingsbegroting 
worden meegenomen? 

8. Welke andere lessen heeft het college mogelijk getrokken uit deze casus? Wat kan en/of 
moet beter? 

 
De toekomst: Handhaven op vervallen monumenten? 
In antwoorden van 8 juni op eerdere raadsvragen van het CDA stelt het college dat bij acute 
evidente misstanden bij monumenten handhavend wordt opgetreden. Maar dat is vaak als 
het te laat is, zeker in het geval van bewuste verwaarlozing. Deze gevallen hebben we ook in 
Eindhoven gezien. De erfgoedverordening van Eindhoven bevat, naast de wettelijke 
instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten, ook één voor gemeentelijke monumenten. 
Verwaarlozing, bewust of onbewust, is niet toegestaan. De recente gerechtelijke uitspraak 
over Huize Ivicke te Wassenaar biedt daarbij een nieuwe invalshoek tot handhaving bij 
bewuste verwaarlozing. Deze casus betrof het moedwillig verval van een rijksmonument. Hier 
greep de gemeente Wassenaar proactief in door zelf de renovatie in de hand te nemen en 
deze te verhalen op de eigenaar. De rechter heeft deze handelswijze, welke gebaseerd is op 
de erfgoedwet, nu ook bekrachtigd.  
 
Vandaar de volgende vragen vanwege de nieuwe mogelijkheid: 
   
9. Ziet de gemeente mogelijkheden om de overwinning van de gemeente Wassenaar te 

benutten voor haar eigen beleid omtrent handhavend optreden bij (moedwillig) verval 
van rijks- en gemeentelijke monumenten? 



10. Zo ja, is de gemeente daarbij ook bereid om te onderzoeken of er een fonds kan komen 
dat een voorschot biedt om dergelijke restauraties te financieren? Het te besteden 
bedrag wordt immers later weer teruggevorderd. 

11. Zo nee, waarom niet? 
 
Namens de fractie CDA, 
 
Niels Groot, raadslid 
Christo Weijs, raadslid 
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