
 

 

 

   gemeente Eindhoven 

Inboeknummer      22bst00595   

Dossiernummer     22.17.701 

B&W beslisdatum  26 april 2022  

 

Raads  informatiebrief  
 

Onderwerp: Tussenrapportage Uitvoeringsplan Monumenten 2020-2022. 

 

Inleiding 

De gemeente Eindhoven bezit diverse gemeentelijke en rijksmonumenten die extra 

aandacht vragen op het gebied van beheer en onderhoud. Begin 2014 heeft uw raad de 

reserve “Revolving fund” monumenten (2014-2022) ingesteld en ingestemd met het 

Uitvoeringsplan Monumenten 2014-2018 (raadsnummer 13R5627).  

Voor het Uitvoeringsplan Monumenten is besloten dat we de instandhoudingkosten van 

de gebouwenexploitatie van de in het plan opgenomen monumenten dekken uit de 

opbrengsten die we genereren door verkoop van monumenten uit dit plan. Deze 

tussenrapportage van het Uitvoeringsplan Monumenten 2020-2022 schetst de stand van 

zaken per heden en de wijze waarop toegewerkt wordt naar afronding van dit traject. 

 

 Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem 

 Coalitieafspraak 

 Motie/amendement/toezegging 

 Anders, namelijk  

 

Besluit van college van burgemeester en wethouders 

1. Het Uitvoeringsplan Monumenten 2020-2022 vaststellen met daarin 

opgenomen: 

a. De resultaten tot en met 2021 (sinds de vorige tussenrapportage over 

de periode tot en met 2019): 

i. Twee monumenten zijn verkocht (waarvan één nog niet 

geleverd) 

ii. Eén monument is bouwkundig verbeterd tot op een 

basisniveau 

iii. Voor twaalf monumenten is een volledige meerjaren 

onderhoudsplanning ingeregeld 

b. De vooruitblik 

i. Zeven monumenten verkopen (twee in 2022, vijf vanaf 2023) 

ii. Bij drie monumenten nog keuzes te maken inzake de 

gebouwexploitatie 
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iii. Toevoegen van vijf behoeftige objecten met 

cultuurhistorische waarde aan het Uitvoeringsplan 

Monumenten 

c. Drie objecten zullen geen onderdeel meer uitmaken van het 

Uitvoeringsplan Monumenten, maar onderdeel worden van het regulier 

beheer binnen de kernportefeuille van de gemeente of zijn verkocht en 

geleverd 

2. Middels een voorstel in het reserveringendossier 2022 aan de Raad voorstellen 

de looptijd van de reserve Revolving Fund Monumenten met één jaar te 

verlengen tot en met 31 december 2023; 

3. Instemmen dat bij de eindrapportage van het Uitvoeringsplan Monumenten een 

voorstel zal worden gedaan over de toekomstige inzet van het Revolving Fund 

na 2023; 

4. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

Argumenten/kanttekeningen 

1.1 Verwachte resultaten in de komende periode. 

We verwachten in 2022 ev. de volgende panden te verkopen: Bokt 18 

Doolstraat 4, Gasthuisstraat 821, Hemelrijken 75a /t/m 75g, Oude Doornakkersweg 1, 

Stratumseind 63, 63a, 63b en Vestdijk 145 – 149.  

Drie monumenten met nog geen definitief vastgesteld toekomstig doel en daarbij 

behorende gebouwexploitatie worden in de komende jaren verder onderzocht en 

uitgewerkt  (Spoorhuisje Hoogstraat 172, Aula Oude Torenstraat 1, Zuidwester 

Cyclamenstraat 1). 

 

We voegen voor het jaar 2022 vijf objecten toe aan het Uitvoeringsplan Monumenten, te 

weten ‘t Hofke 15, Eindhovenseweg 33, Eindje 1, Vestdijk 141 en Kleine Bleekstraat 1 

en 3. De Botenlaan 40 is in de vorige rapportage reeds ter vaststelling opgenomen en 

dient alleen nog verder te worden uitgewerkt. 

 

In het Uitvoeringsplan is een doorkijk gegeven van de te verwachte stortingen en 

onttrekkingen tot 2023 vanuit het Revolving fund. De uiteindelijke realisatie hiervan is 

echter afhankelijk van factoren zoals marktwerking, juridische procedures, gewijzigde 

behoefte aan maatschappelijke inzet van monumenten en eventuele wijzigingen in 

beleid. 

 

In het Uitvoeringsplan staat aangegeven welke objecten verkocht worden en welke 

objecten – na restauratie – teruggaan naar regulier beheer binnen de 

vastgoedportefeuille. Er stonden nog negen monumenten op de planning om te 

verkopen. Hiervan zijn er inmiddels twee verkocht, wordt voor twee monumenten de 

verkoop gestart en kunnen vijf monumenten pas op lange termijn verkocht worden door 

de verhuurde staat of langlopende herontwikkelingen. Van deze panden zijn vijf panden 

overgedragen aan het regulier beheer: Hemelrijken 75a t/m 75g,  Oude Doornakkersweg 

1,  Gasthuisstraat 821,  Doolstraat 4 en Vestdijk 145 en 149. 

Panden binnen het regulier beheer worden onderhouden, zodat de monumentale en/of 

cultuurhistorische waarde gedurende de exploitatieperiode gewaarborgd blijft. 
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2.1 Het Revolving fund zorgt voor dekking van de kosten voor de aangemerkte 

monumenten tot en met 2022. 

Ten behoeve van het Uitvoeringsplan Monumenten heeft uw raad in 2014 besloten 

(13R5627) om een reserve in te stellen om de onderhouds- en overige kosten van de 

aangemerkte monumenten te kunnen dekken. Naast onderhoudskosten dient ook 

gedacht te worden aan (bodem)onderzoekskosten en voorbereidingskosten ten behoeve 

van verkooptrajecten. De raad heeft de reserve “Revolving Fund” monumenten ingesteld 

met inachtneming van onderstaande kaders: 

a. De maximale hoogte van de reserve is vijf miljoen euro; 

b. Met deze opbrengsten worden noodzakelijke onderhoudsverplichting en overige 

kosten gefinancierd die recht doen aan de monumentale status van het object; 

c. De reserve wordt gevoed door storting van positieve verkoopresultaten ten 

aanzien van de objecten die aangemerkt zijn voor verkoop; 

d. De stortingen en onttrekkingen vinden plaats conform realisatie, niet conform 

begroting. 

 

2.2 De reserve Revolving Fund loopt eind 2022 af maar kan verlengd worden. 

Het voorliggende dossier is een tussenrapportage van het Uitvoeringsplan Monumenten 

2014 - 2022. Aan het einde van dit jaar volgt de eindrapportage van dit Uitvoeringsplan, 

waarin de eindbalans wordt opgemaakt en waarin vooruit wordt gekeken. De huidige 

looptijd van de reserve Revolving Fund monumenten loopt, net zoals het Uitvoeringsplan 

Monumenten, tot eind 2022. Door de looptijd van de reserve met één jaar te verlengen, 

kan in het dossier van volgend jaar het vervolg van de reserve Revolving Fund 

monumenten inhoudelijk worden beargumenteerd, omdat dan de financieringsbehoefte 

voor een aantal panden die nog nader moeten worden onderzocht helder is. In dit licht 

wordt in het Reserveringendossier aan uw raad een voorstel gedaan het Revolving Fund 

Monumenten met één jaar te verlengen. 

 

Kosten en dekking 

De reserve (het Revolving fund) wordt gevoed door het realiseren van 

verkoopopbrengsten en kent momenteel (peildatum 1-1-2022) een volume van € 
1.514.932,-. De geprognotiseerde kosten tot 1-1-2023 kunnen gedekt worden uit deze 

reserve. De looptijd van de reserve is tot en met 2022. In het Reserveringendossier zal 

een voorstel worden gedaan voor het verlengen danwel herbestemming van deze 

reserve, omdat dan de financieringsbehoefte voor een aantal panden die nog nader 

moeten worden onderzocht helder is.  

 

Bijlagen 

- Uitvoeringsplan Monumenten 2020-2022. 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,  

 

 

 

 

secretaris  



 

 

 

 

Uitvoeringsplan Monumenten 

2020-2022 
 

 

 

Kelly 
Resultaten t/m 2021, vooruitblik 2022 

 

 

 

Gemeente Eindhoven 

Sector Ruimtelijke Uitvoering, Afdeling Vastgoed 

Kelly Dost – Teamleider Portefeuillemanagement 

Maart 2022 



 

  2   

 

Inhoudsopgave 

 

Inhoudsopgave 2 

1 Opbouw Uitvoeringsplan Monumenten 2014-2022 3 

2 Resultaten: Gebouwexploitatie 5 

2.1 Voortgang verkopen 6 

2.2 Voortgang overige gebouwexploitaties 8 

3 Resultaten: Bouwkundige staat 10 

4 Nieuwe gebouwen 11 

5 Nicolaas Clopper Stichting 13 

6 Financiële Resultaten 14 

6.1 Stand revolving fund monumenten t/m 2021 14 

6.2 Evaluatie 15 

6.3 Prognose 2022 16 

7 Planning 2022 en verder 17 

7.1 Potentiële opbrengstbestemmingen 17 

8 Bijlage: specificatie bouwkundige werkzaamheden 19 

 



 

   3 

 

1  Opbouw Uitvoeringsplan Monumenten 2014-2022 

 

In januari 2014 heeft de raad de reserve ‘revolving fund monumenten’ ingesteld en het Uitvoeringsplan Monumenten 

vastgesteld, met daarin opgenomen: 

a. De verdeling van de 27 monumenten in gemeentelijk eigendom in de categorieën: 

i. Fase I: Uitvoeringsplan 2014-2018 (behouden/verkopen) 

ii. Fase II: Uitvoeringsplan 2018-2022 (strategische planvorming) 

b. Het jaarlijks uitwerken van voorstellen voor verkoop/behouden/restauratie. 

c. De jaarlijkse fasering (verkopen/restaureren/behouden) voor de benoemde monumenten en de 

evaluatie via reguliere planning en control cyclus. 

d. De initiële onttrekking uit de onderhoudsvoorziening monumenten ad € 400.000,- als voorfinanciering 

van de reserve revolving fund monumenten. 

 

Voor het Uitvoeringsplan Monumenten is besloten dat de instandhoudingkosten van de gebouwenexploitatie van de 

monumenten gedekt worden uit de opbrengsten die gegenereerd worden door verkoop van monumenten uit dit 

plan. Hiervoor is een aparte reserve, revolving fund monumenten, ingesteld waarbij de onderhoudsverplichting en de 

overige kosten voor de 27 monumenten, voor zover noodzakelijk, gedekt worden. Voeding van deze reserve vindt 

plaats met de opbrengsten uit de verkoop van monumentale panden. Na afloop van ieder jaar vindt een financiële 

evaluatie plaats waarbij gekeken wordt naar de realisatie en de begroting voor het nieuwe jaar wordt vastgesteld. 

 

In de vorige tussenrapportage d.d. september 2020 zijn een aantal monumenten gereed verklaard (zie onderstaand 

overzicht). Deze monumenten waren verkocht of overgedragen aan het reguliere beheer en maken om die reden 

geen onderdeel meer uit van het Uitvoeringsplan Monumenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEREED T/M 2019 

 Exploitatie gereed Bouwkundig gereed 
 

 adres toekomstig doel Ja Nee Ja Nee 

1 Kleine Berg 45 verkoop      

2 Grote Berg 9 verkoop      

3 Paradijslaan 2-6a verkoop      

4 Galileistraat 2 verkoop      

5 Dommelstraat 2 (muur) behouden      

6 Tongelresestraat (muur) behouden      

7 Alberdingk Thijmlaan 3 behouden      

8 Stratumsedijk 4  behouden      

9 Tongelreeppad 1 behouden      

10 Gasthuisstraat 829 verkoop      

11 Dommelstraat 6 verkoop      

12 Eindhovenseweg 33 behouden      
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In deze laatste tussenrapportage wordt de status van de resterende 15 monumenten toegelicht.  

Er wordt onder andere gekeken naar: 

- de te verkopen monumenten en het te doorlopen verkooptraject 

- de te behouden monumenten en de overdracht naar het reguliere beheer 

- de uit te voeren bouwkundige werkzaamheden 

 

RESULTATEN T/M 2019 

 Exploitatie gereed Bouwkundig gereed 

 

 adres 

toekomstig doel 

Peildatum: september 2020 
Ja Nee Ja Nee 

1 Raiffeisenstraat 1a verkoop      

2 ‘t Hofke 13 verkoop      

3 Vestdijk 145 - 149 verkoop      

4 Hemelrijken 75a t/m 75g verkoop      

5 Genneperweg 143 behouden      

6 Collseweg 3-5 behouden      

7 Oude Torenstraat 1 behouden      

8 Gasthuisstraat 821 verkoop      

9 Hoogstraat 172 verkoop      

10 Stratumseind 63, 63a, 63b verkoop      

11 Oude Doornakkersweg 1 verkoop      

12 Doolstraat 4 verkoop      

13 Bokt 18 verkoop      

14 Dommelstraat 2a behouden      

15 Cyclamenstraat 1 nog te bepalen      

 

GEREED NIET GEREED 

 

Binnen het Uitvoeringsplan Monumenten zijn twee soorten activiteiten te onderscheiden, namelijk “bouwkundige 
staat” en “gebouwexploitatie”. Om de panden op het gebied van gebouwexploitatie gereed te verklaren, worden de 

volgende eindresultaten gehanteerd: 

- verkocht 

- verhuurd 

- erfpacht / recht van opstal 

- beheercontract 

- eigen gebruik 

 

Om de panden op het gebied van bouwkundige staat gereed te verklaren, worden de volgende eindresultaten 

gehanteerd: 

- restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en/of meerjaren onderhoudsplanning ingeregeld 

- monument verkocht met restauratieverplichting.  

Op basis van deze eindresultaten kunnen monumenten gereed verklaard worden.  

 

Verder is er voor de resterende looptijd wederom gekeken of er ook nog objecten zijn die mogelijk toegevoegd 

kunnen worden aan het Uitvoeringsplan Monumenten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar monumenten, maar 

ook naar objecten die deze status (nog) niet hebben of ‘slechts’ gekenmerkt zijn als cultuurhistorisch waardevol. 

 

Tot slot wordt er in deze laatste tussenrapportage ook al voorgesorteerd op de afronding van het Uitvoeringsplan 

Monumenten eind december 2022 en welke opbrengstbestemmingen er mogelijk zijn voor het financieel resultaat 

van het revolving fund monumenten.  
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2 Resultaten: Gebouwexploitatie 

 
Voor elk van de resterende 15 monumenten is in 2014 een strategie bepaald met betrekking tot de 

gebouwexploitatie. Om nu te bepalen welke monumenten gereed zijn en welke nog acties vergen vanuit het 

Uitvoeringsplan Monumenten zijn de volgende eindresultaten gehanteerd: 

▪ Verkocht: reguliere verkoop of verkoop ten behoeve van (her)ontwikkeling 

▪ Behouden: verhuurd, beheercontract, eigen gebruik of gevestigd zakelijk recht (erfpacht of recht van opstal) 

 

Onderstaande tabel geeft ten aanzien van de 15 resterende monumenten een weergave van reeds behaalde 

resultaten t/m het jaar 2021. Op de volgende pagina’s zijn de resultaten en de nog openstaande acties nader 

toegelicht. 

 

 

 

GEREED NIET GEREED 

 

 

  

GEBOUWEXPLOITATIE – BEHAALDE EN BEOOGDE RESULTATEN 

adres 

 t/m 2021 2022 e.v. 

Behaald resultaat Verkoop Behouden 

1 Bokt 18   Reguliere verkoop  
  

  

2 Collseweg 3-5 Verhuurd   
  

  

3 Cyclamenstraat 1     Verhuren 

4 Dommelstraat 2a  Verhuurd    

5 Doolstraat 4  Reguliere verkoop   

6 Gasthuisstraat 821  Reguliere verkoop 
  

  

7 Genneperweg 143 Beheercontract    
  

  

8 Hemelrijken 75a t/m 75g   Reguliere verkoop  
  

  

9 ‘t Hofke 13 Verkocht    

  

10 Hoogstraat 172    Verhuren  

11 Oude Doornakkersweg 1   Reguliere verkoop  
  

  

12 Oude Torenstraat 1     Verhuren 

13 Raiffeisenstraat 1a Verkocht   

14 Stratumseind 63, 63a, 63b   Verkoop t.b.v herontwikkeling  
  

  

15 Vestdijk 145 - 149   Verkoop t.b.v herontwikkeling  
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2.1 Voortgang verkopen 

 

Binnen het Uitvoeringsplan Monumenten stonden nog negen monumenten op de planning om te verkopen, hiervan 

zijn er inmiddels twee verkocht, wordt voor twee monumenten de verkoop gestart en kunnen vijf monumenten pas 

op lange termijn verkocht worden door de verhuurde staat of langlopende herontwikkelingen.  

Deze verkopen op lange termijn (inclusief verkoopopbrengsten) worden hoogstwaarschijnlijk niet meer gerealiseerd 

binnen de looptijd van het Uitvoeringsplan Monumenten.  

De twee verkopen in voorbereiding (Bokt en Stratumseind) kunnen wellicht binnen het tijdsbestek van het 

Uitvoeringsplan Monumenten nog worden verkocht, maar ook hierbij is het niet zeker of dat deze 

verkoopopbrengsten nog binnen het jaar 2022 realiseerd gaan worden.  

Van de in totaal nog zeven te verkopen monumenten staan vier monumenten op de door het college vastgestelde 

voorlopige verkooplijst (d.d. 21 december 2021). Onderstaand de actuele stand van zaken van de negen 

verkoopobjecten: 

 

’t Hofke 13         Verkocht en geleverd 

In 2019 is een gedeelte van het perceel ter grootte van 91m², gelegen aan ’t Hofke 13 verkocht aan de eigenaar van 

de naastgelegen woning voor een bedrag van € 11.830.  
In 2021 is de woning verkocht met een opbrengst van € 518.147,90  De verkoopopbrengst is ten gunste gekomen van 

het revolving fund monumenten. Het betreft hier een rijksmonument waarbij in de koopovereenkomst een 

restauratieverplichting is opgelegd aan de nieuwe eigenaar. 

 

Raiffeisenstraat 1a       Verkocht nog te leveren 

De koopoveereenkomst is gesloten, inclusief restauratieverplichting. De levering zal naar alle waarschijnlijkheid in 

2023 plaatsvinden. De verkoopopbrengst wordt pas gerealiseerd na afronden van het Uitvoeringsplan Monumenten. 

De toewijzing van de verkoopopbrengst (die onderdeel uitmaakt van een grootschalige verkoop) dient tevens nog met 

een raadsbesluit bekrachtigd te worden. 

 

Bokt 18         Verkoop in voorbereiding 

Het pand is nu in beheer bij de leegstandbeheerder en de voorbereidingen voor de verkoop zijn opgestart. In de 

verkoop zal borging zijn voor de restauratieplicht. Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de kadastrale 

verdeling en eventuele afsplitsing van het perceel. Daarnaast loopt er via Erfgoed een onderzoek naar de 

monumentale status van het pand, met name in relatie tot de op te leggen restauratieverplichting. Na deze 

onderzoeken kan de verkoopstrategie worden bepaald. 

 

Stratumseind 63, 63a en 63b      Verkoop in voorbereiding 

De verkoop is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van Stratumseind en deze verkoop wordt binnenkort actief 

opgestart. Naar verwachting zal de verkoop niet binnen de looptijd van het Uitvoeringsplan Monumenten afgerond 

kunnen worden. Het pand is op dit moment nog verhuurd aan een horecaondernemer.  

 

Hemelrijken 75a t/m 75g       Verkoop na einde verhuur 

Het monument is op dit moment nog deels verhuurd, bij beëindiging van de huurovereenkomst kan het 

verkooptraject opgestart worden. Naar verwachting zal de verkoop niet opgestart kunnen worden binnen de looptijd 

van het Uitvoeringsplan Monumenten. Het pand is overgedragen aan het regulier beheer. 

 

Oude Doornakkersweg 1       Verkoop na einde verhuur 

Het monument is verhuurd voor wonen met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Na het vrijkomen van huur 

kan de verkoop opgestart worden. Naar verwachting zal de verkoopopbrengst niet gerealiseerd worden binnen de 

looptijd van het Uitvoeringsplan Monumenten. Het pand is overgedragen aan het regulier beheer. 
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Gasthuisstraat 821        Verkoop na einde verhuur 

Deze woning is verhuurd, na het vrijkomen van de woning wordt de verkoop van het pand opgestart. Naar 

verwachting zal de verkoop op lange termijn (> 3 jaar) plaatsvinden en om die reden staat deze woning niet op de 

onlangs door het college vastgestelde voorlopige verkooplijst. De verkoopopbrengst zal niet gerealiseerd worden 

binnen de looptijd van het Uitvoeringsplan Monumenten. Het pand is overgedragen aan het regulier beheer. 

 

Doolstraat 4        Verkoop na einde verhuur 

Deze woning is verhuurd aan de zoon van de oorspronkelijke huurder. Naar verwachting zal deze woning niet 

vrijkomen op korte termijn en zal de verkoop pas op lange termijn (> 3 jaar) plaatsvinden. Om die reden staat deze 

woning niet op de onlangs door het college vastgestelde voorlopige verkooplijst. Verkoop zal daarom pas mogelijk zijn 

na afloop van het Uitvoeringsplan Monumenten. Het pand is overgedragen aan het regulier beheer. 

 

Vestdijk 145 - 149      In afwachting van herontwikkeling 

De verkoop staat gepland op de lange termijn met het oog op de toekomstige herontwikkeling (> 10 jaar). Om die 

reden staat het monument niet op de door het college vastgestelde voorlopige verkooplijst. Nummer 145 is nu 

tijdelijk verhuurd voor een maatschappelijke functie, nummer 147 is in gebruik als fietsendepot en nummer 149 is in 

beheer bij de leegstandbeheerder. Verkoop zal daarom pas mogelijk zijn na afloop van het Uitvoeringsplan 

Monumenten. Het pand is overgedragen aan het regulier beheer.  
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2.2 Voortgang overige gebouwexploitaties 

 

Voor de resterende zes monumenten, met een ander eindresultaat dan verkoop, zijn ook stappen gezet. Onderstaand 

een overzicht van de huidige stand van zaken: 

 

Genneperweg 143 – Genneper Watermolen      Beheercontract 

Het gebruik door de voormalige huurder is door de gemeente beëindigd in februari 2017 in verband met grove 

nalatigheid. De huurder is hier tegen in hoger beroep gegaan en deze juridische procedure loopt nog. De volgende 

zitting staat gepland in maart. Er is inmiddels met ingang van 21 december 2017 een beheercontract voor onbepaalde 

tijd afgesloten met Stichting de Eindhovense Molens. Met deze overeenkomst is het gebruik van de molen goed 

geborgd. De uitspraak van de rechtszaak en de daaruit voortvloeiende gevolgen zullen verder opgepakt worden 

binnen het regulier beheer. 

 

Collseweg 3-5 – Collse Watermolen       Verhuurd 

De Collse Watermolen is sinds 1979 al verhuurd aan Stichting de Eindhovense Molens. Zij huren de molen om niet en 

als tegenprestatie leveren zij het in werking houden van de molen. Voor de gebouwexploitatie zal een hernieuwing 

van deze gedateerde huurovereenkomst conform ROZ gewenst zijn, maar dit is niet noodzakelijk.  

Het pand is overgedragen aan het regulier beheer. 

 

Dommelstraat 2a - Spoelhuisje       Verhuurd 

In dit monument is al sinds 1996 verhuurd als woonruimte met Inkijkmuseum. Er zijn twee separate 

huurovereenkomsten afgesloten, voor de grond en de opstal. Voor de opstal is sinds 2008 een nieuwe overeenkomst 

voor woonruimte afgesloten voor onbepaalde tijd. Voor de grond is sinds 2017 een huurovereenkomst afgesloten 

voor ingebruikname als Bed & Breakfast overeenkomstig met de tijdelijke omgevingsvergunning. De 

huurovereenkomst voor de grond eindigde van rechtswege op 1 januari 2022. De omgevingsvergunning voor het 

strijdig gebruik van het perceel voor het plaatsen van tijdelijke containers ten behoeve van de exploitatie van een B&B 

is verlengd voor een termijn van 5 jaar. Dit is de laatste mogelijke verlenging van deze vergunning. De 

huurovereenkomst voor de grond is ook verlengd in lijn met deze vergunning. De komende jaren zal de gewenste 

verhuurconstructie voor na deze huurtermijn nader onderzocht worden om de exploitatie van het monument 

toekomstbestendig te borgen en daarbij ook zoveel als mogelijk te laten aansluiten bij het Vastgoedbeleid. 

 

Oude Torenstraat 1        Behouden 

Het monument bestaat uit de aula en de toren. De aula wordt incidenteel in gebruik gegeven ten behoeve van 

uitvaartbijeenkomsten. Er is geen sprake van een gebruik-, beheer- of huurovereenkomst met een uitvaartinstantie. 

Uitvaartinstanties kunnen namens families de aula huren voor de uitvoering van een uitvaartdienst. Voor dit gebruik 

wordt een gebruiksvergoeding voldaan die slechts de gebruikskosten dekt, waaronder schoonmaak. Voor deze vorm 

van exploiteren wordt nog nader onderzocht of dit structureel geborgd kan worden in een huurovereenkomst, 

waarbij ook de toren betrokken zal worden.  

Voor het onderhouden van de buitenruimte is een beheerovereenkomst met Ergon gesloten. Het perceel kan als 

zijnde openbare ruimte worden overgedragen aan Stadsbeheer. Vastgoed zal verantwoordelijk blijven voor het 

onderhoud aan de monumenten.  

 

Cyclamenstraat 1         Behouden 

Het in 2019 vrijgekomen monument (de Zuidwester) heeft nog geen nieuwe maatschappelijke invulling en is in 

beheer bij de leegstandbeheerder. Inmiddels is besloten dat het pand vanwege strategische redenen in eigendom 

blijft van de gemeente (het pand is in de nabije omgeving het enige maatschappelijke bezit van de gemeente). De 

gebouwexploitatie van dit pand is behandeld bij de Maatschappelijke Vastgoedtafel, waarna bij het Sociaal Domein en 

Gebiedsexpertise het verzoek is neergelegd om na te gaan wat de mogelijke behoefte is naar de maatschappelijke 

inzet van dit pand. Er ligt inmiddels een conceptvoorstel voor een nieuwe maatschappelijke invulling. De haalbaarheid 

van deze huisvestingsvraag dient in 2022 nader onderzocht te worden.  
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Hoogstraat 172         Behouden 

Het monument is sinds 1982 om niet in gebruik bij Stichting `t Spoorhuisje voor buurtontmoetingen. Uit onderzoek is 

gebleken dat er behoefte is aan buurtontmoeting, maar dat hiervoor geen geschikte exploitant in beeld is. Inmiddels 

is besloten dat het pand behouden blijft vanwege strategische redenen (het pand is in de nabije omgeving het enige 

maatschappelijke bezit van de gemeente). Doordat het pand lange tijd op ‘verkoop’ heeft gestaan is er sprake van 
achterstallig onderhoud. De benodigde herstel- en onderhoudswerkzaamheden worden uit het revolving fund 

monumenten gefinancierd.  

De mogelijkheden voor intensiever gebruik van het pand en het structureel verhuren middels een huurovereenkomst 

moet nog nader onderzocht worden. De huidige staat van het pand zorgt er nu voor dat het pand niet in een 

verhuurde staat is. Dit komt met name door de slechte isolatie. Om de verhuurbaarheid van het pand te vergroten 

dient het pand onder andere geïsoleerd te worden. De kosten voor het isoleren zijn geraamd op ca. € 40.000,- . Dit 

jaar wordt nader onderzocht welke investering in het gebouw, naast isoleren, nodig is om de verhuurbaarheid te 

vergroten.  
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3 Resultaten: Bouwkundige staat 

 

Om de monumenten op het gebied van bouwkundige staat gereed te verklaren worden de volgende eindresultaten 

gehanteerd: 

- restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en/of meerjaren onderhoudsplanning ingeregeld 

- monument verkocht met restauratieverplichting  

 

Van de 15 monumenten zijn er inmiddels twee verkocht, waarvan één geleverd. Bij beide verkopen is de gemeente 

een restauratieverplichting overeengekomen met de koper. Met dit kettingbeding dwingt de gemeente een 

restauratieverplichting af bij de koper die zij binnen drie jaar moeten hebben afgerond. 

 

Op basis van de in 2013 opgestelde Asbo-rapportages is een selectie gemaakt van de te restaureren monumenten en 

werkzaamheden. Hierbij is rekening gehouden met de onderhoudsstaat in relatie tot de te verwachten 

onderhoudsinvesteringen om verval en hierdoor hogere onderhoudslasten te voorkomen, met als uitgangspunt om 

de monumenten op een 0-status te brengen. Deze werkzaamheden zijn volledig afgerond. 

 

Voor de monumenten die nog in eigendom zijn en ook blijven zijn volledige meerjaren onderhoudsplanningen 

ingeregeld waardoor de jaarlijkse onderhoudslasten opgevangen kunnen worden binnen het reguliere beheer van de 

betreffende deelportefeuille. Deze monumenten hoeven voor de instandhouding geen aanspraak meer te maken op 

financiering vanuit het revolving fund monumenten. 

  

Voor de monumenten die nog op de lijst staan om verkocht te worden zijn (minimale) onderhoudsreserveringen 

ingeregeld en zijn verdere bouwkundige werkzaamheden nog in afwachting van de verkoopprocedure.  

Voor de eventuele benodigde restauratiewerkzaamheden of verkoop-bevorderende maatregelen geldt dat deze nog 

gefinancierd kunnen worden vanuit het revolving fund monumenten. 

 

Aan geplande werkzaamheden voor 2022 zijn nu slechts werkzaamheden opgenomen voor de panden aan de 

Hoogstraat 172 en de Oude Doornakkersweg 1 die ten laste zullen komen van het revolving fund monumenten. 

 

Zie de bijlage voor een specificatie van de uitgevoerde en geplande werkzaamheden. 
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4 Nieuwe gebouwen 

 

Voor de resterende looptijd van het Uitvoeringsplan Monumenten is wederom gekeken of er nog panden zijn die 

mogelijk toegevoegd kunnen worden aan het plan ten behoeve van een optimale inzet van het revolving fund 

monumenten. Hierbij is niet alleen gekeken naar monumenten maar ook naar panden die deze status (nog) niet 

hebben maar wel gekenmerkt zijn als cultuurhistorisch waardevol en belangrijk zijn voor de gemeente Eindhoven om 

in stand te houden. Het toevoegen van een pand hangt af van de status en toekomstig doel van het betreffende pand, 

de bouwkundige staat, de hoogte van het revolving fund monumenten en de hoogte van de kosten die ten laste 

zullen komen van het revolving fund monumenten. In afstemming met Erfgoed worden voor het jaar 2022 

onderstaande objecten aangedragen om toegevoegd te worden aan het Uitvoeringsplan Monumenten: 

- Botenlaan 40 (reeds toegevoegd in 2020) 

- `t Hofke 15 

- Eindhovenseweg 33 

- Eindje 1 

- Vestdijk 141 

- Kleine Bleekstraat 1 en 3 

 

Botenlaan 40       

Dit pand is een gemeentelijk monument en is al lange tijd verhuurd aan het St. Catharina Gilde als ontmoetingsplek 

voor het gilde. In 2021 is de huurovereenkomst herzien en geactualiseerd, waarbij middels een demarcatielijst de 

onderhoudsverplichting is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Door een eenmalige dotatie vanuit het revolving 

fund monumenten voor de instandhouding van het monument worden de onderhoudslasten lager, met als gevolg 

een lagere huur en een haalbare exploitatie voor het gilde. De komende maanden dient de hoogte van deze dotatie 

concreet te worden en ten laste worden gebracht aan het revolving fund monumenten. De dotatie omvat groot 

onderhoud uit de jaren 2021 en 2022 ten behoeve van de instandhouding van het monument. 

 

`t Hofke 15       

Dit pand is een rijksmonument en is in de huidige vorm al sinds 2013 verhuurd aan buurthuis `t Oude Raadhuis. Het 

buurthuis heeft in 2020 een verzoek ingediend bij de gemeente voor een huurkorting ter compensatie van de hoge 

huur die zij hebben voor deze betreffende locatie. De huidige huurprijs is gebaseerd op het huurprijsbeleid (fiscale 

huur) van de gemeente en is daarmee in huurprijsbepaling gelijk met de overige buurthuizen in de stad. Het pand aan 

’t Hofke 15 heeft door de monumentale status echter een dusdanig hoge onderhoudslast die zich doorvertaald in een 
zeer hoge fiscale huur voor de betreffende gehuurde ruimte. Samen met de huurder is in 2021 gekeken naar 

mogelijkheden om de huurder tegemoet te komen in de hoge huur zodat de exploitatie van het buurthuis niet in 

gevaar komt. Hieruit is het volgende voorstel tot stand gekomen:  

- De onderhoudslasten in relatie met de instandhouding van het monument die gepland staan in de jaren 

2021 en 2022 worden eenmalig gedekt vanuit het revolving fund monumenten met een totaalbedrag van 

ca. € 50.000,-.  
- Deze onderhoudslasten drukken daarmee niet meer op de jaarbegroting onderhoud en geven ruimte voor 

een lagere huurprijs.  

- De huurder ontvangt een eenmalige huurkorting van € 5.000,- excl. BTW per jaar, voor een periode van 10 

jaar.  

- Na de huurtermijn van 10 jaar vervalt de huurkorting en geldt weer de volledige fiscale huur. 

- Een voorwaarde voor de toekenning van de huurkorting is dat huurder de achterstallige huur voldoen 

binnen het eerste half jaar van 2022.  

 

Na besluitvorming op bovenstaand voorstel wordt een allonge gesloten tussen gemeente en huurder om de 

huurkorting en voorwaarden vast te leggen. 
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Eindhovenseweg 33 

Dit gemeentelijk monument bestaat uit een boerderijdeel en een woningdeel en heeft al eerder onderdeel 

uitgemaakt van het Uitvoeringsplan Monumenten. In deze context is het groot onderhoud aan de buitenzijde van het 

pand uitgevoerd. Het monument is in zijn geheel verhuurd aan Stichting Scouting Woensel Oost en het woningdeel 

werd onderverhuurd aan een bewoner. Deze bewoner is oktober jl. overleden. Het bestemmingsplan beperkt het 

gebruik van het pand, met de bestemming scouting. Het vrijgekomen gedeelte kan in gebruik genomen worden door 

de scoutinggroep zelf en/of andere scoutinggroepen, maar hiervoor is het pand in de huidige staat niet geschikt. 

Binnen in het pand is sprake van achterstallig onderhoud. In de jaarbegroting onderhoud 2022 zijn daar geen 

werkzaamheden voor opgenomen. Tevens moet de brandmeldinstallatie worden uitgebreid ten behoeve van het 

gewijzigd gebruik. Om het nieuwe gebruik mogelijk te maken, leegstand te voorkomen en verder verval van het 

monument te beperken kunnen vanuit het revolving fund monumenten eenmalig de noodzakelijke werkzaamheden 

gefinancieerd worden. Voorstel is om hiervoor een stelpost op te nemen ter hoogte van € 75.000,-.  
 

Eindje 1 

Dit pand is al lange tijd in gebruik door een ondernemer op het gebied van muziek, horeca en design. Het gebruik is 

ooit gestart in een kraaksituatie, maar dit wordt al langere tijd gedoogd. Op dit moment lopen er gesprekken met de 

gebruiker om te komen tot een huurovereenkomst. Het pand heeft lange tijd op ‘sloop’ gestaan, maar is inmiddels 
door de afdeling Erfgoed aangemerkt als een waardevol object. Het pand heeft de aanduiding Karakteristiek (KA) in 

het bestemmingsplan gekregen. Dit houdt in dat het verboden is om het pand geheel of gedeeltelijk te slopen. Er 

wordt door Erfgoed nog een nader onderzoek ingesteld naar de cultuur historische waarde van het pand. Gelet op het 

gebruik en het voormalige toekomst doel ‘sloop’ is er minimaal onderhoud uitgevoerd. In 2022 zal een bouwkundig 

onderzoek uitgevoerd worden om het noodzakelijk onderhoud in beeld te brengen. De verwachting is dat hieruit 

achterstallig onderhoud zal volgen en deze zouden (deels) vanuit het revolving fund monumenten gefinancierd 

kunnen worden. Kosten van de uit te voeren werkzaamheden worden nader bepaald. Hiervoor wordt een PM post 

opgenomen in de prognose. 

 

Vestdijk 141 

Het pand aan de Vestdijk 141 is de voormalige Luciferfabriek en is onderdeel van de historische stedenbouwkundige 

structuur van de binnenstad. In 2018 is de cultuurhistorische waarde al onderzocht en het pand is destijds 

bestempeld als een monumentwaardig object. Het pand wordt door Erfgoed nog nader onderzocht om de 

uiteindelijke status vast te stellen. Het pand ligt in een ontwikkelingsgebied met een ontwikkeltermijn van >10 jaar. 

Mede door de eerdere plannen voor sloop is het pand in zeer slechte onderhoudsstaat. Zo is het dak in 2021 

gedeeltelijk ingestort door sneeuwval. De herstelwerkzaamheden zijn geraamd op ca. € 200.000,-. Daarnaast is er 

asbest in het pand aanwezig. De sanering hiervan is geraamd op ca. € 22.000,-. In 2022 wordt samen met Programma 

Grond onderzocht hoe deze werkzaamheden gefinancierd kunnen worden. Gedeeltelijke dekking vanuit het revolving 

fund monumenten is mogelijk. Hiervoor wordt een PM post opgenomen in de prognose. Op dit moment zit er nog 

één gebruiker in het pand op basis van een bruikleenovereenkomst. Deze gebruiker heeft het pand slechts als opslag 

in gebruik. Andere gebruiksactiviteiten zijn op dit moment niet meer veilig. Het is van belang om er voor te zorgen dat 

het pand op korte termijn wind en waterdicht is, zodat het pand niet verder verzakt en verpaupert.  

 

Kleine Beekstraat 1 en 3 

Dit betreft twee woningen, die een cultuurhistorische waarde hebben en waar ook nog verder onderzoek naar loopt. 

Nummer 1 is op basis van een bruikleen in gebruik gegeven als woning en nummer 3 wordt als woning verhuurd. 

Beide contracten zijn gesloten met dezelfde persoon. Zowel gemeente als gebruiker/bewoner heeft nauwelijks 

onderhoud uitgevoerd de afgelopen 40 jaar, mede doordat het pand altijd op ‘sloop’ heeft gestaan. Voor beide 

panden is er dus sprake van groot achterstallig onderhoud. Bij nummer 1 speelt daarnaast enige vochtproblematiek 

bij hoog water waardoor de woning niet meer als zodanig gebruik kan worden. De bewoner heeft te kennen gegeven 

voorlopig niet te zullen vertrekken, daarnaast liggen de woningen in een ontwikkelingsgebied met een 

ontwikkeltermijn van >10 jaar. Het pand zal behouden blijven en de gemeente is verantwoordelijk voor het 

noodzakelijk uit te voeren achterstallig onderhoud. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk (deels) gefinancierd 

worden vanuit het revolving fund monumenten en hiervoor wordt een PM opgenomen in de prognose. Nader 

onderzoek zal uitwijzen wat de onderhoudslast is. 
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5 Nicolaas Clopper Stichting 
 

Deze stichting heeft zich ten doel gesteld om monumenten en beeldbepalende gebouwen in stand te houden. De 

samenwerking met de gemeente Eindhoven bestond eruit concreet de daartoe geplande vergaderingen bij te wonen, 

ondersteuning en overleg met de betreffende wethouder en gevraagd dan wel ongevraagd advies geven over het 

Uitvoeringsplan Monumenten.  

Verkoop is een belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsplan Monumenten en de stichting heeft hiertoe een 

belangrijke bijdrage geleverd. 

Het contact is minder intensief en actief geworden de laatste jaren, mede door de reeds behaalde resultaten van het 

Uitvoeringsplan Monumenten, zoals verkoop en restauratie van panden. Partijen zijn dan ook tot de vraag gekomen 

wat de bijdrage nog is van de stichting in relatie tot het uitvoeringsplan. Conclusie is dat er voor de resterende 

monumenten geen directe advisering van de Nicolaas Clopper Stichting noodzakelijk is en de stichting ziet zichzelf 

eveneens niet meer van toegevoegde waarde.  

Inmiddels is de Nicolaas Clopper Stichting per 26 november 2021 ontbonden en geliquideerd.  
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6 Financiële Resultaten 

 

 

6.1 Stand revolving fund monumenten t/m 2021 

 

Stand Revolving fund 31-12-2015 €    694.713,00   
     
Resultaat 2016    
Kosten   €   55.000,00 

Opbrengsten  € 308.000,00  
Stand Revolving fund 31-12-2016 €    947.713,00   
     
Resultaat 2017    
Kosten   € 115.450,00 

Opbrengsten  € 512.000,00  
Stand Revolving fund 31-12-2017 € 1.344.263,00   
     
Resultaat 2018    
Kosten   €   75.334,00 

Opbrengsten  €                -  
Stand Revolving fund 31-12-2018 € 1.268.929,00   
     
Resultaat 2019    
Verkoopkosten   €   38.415,00 

Onderhoudskosten   €   20.452,00 

Diversen   €     3.081,00 

Opbrengsten  € 246.330,00  
Stand Revolving fund 31-12-2019 € 1.453.310,00   
    

Resultaat 2020    

Onderhoudskosten   € 5.241,00 

Overige kosten   € 120,00 

Terugstorting Catharinakerk   € 400.000 

Opbrengsten  €                -  

Stand Revolving fund 31-12-2020 € 1.048.069,00   

    

Resultaat 2021    

Onderhoudskosten   € 43.125 

Verkoopkosten   € 12.379 

Overige kosten   € 5.183 

Opbrengsten  € 527.550,00  

Stand Revolving fund 31-12-2021 € 1.514.932,00   
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In dit uitvoeringsplan wordt ervan uitgegaan dat alle opbrengsten van de verkopen van de monumenten ten gunste 

komen van het revolving fund monumenten. Enkele verkooptrajecten worden echter uitgevoerd door Programma 

Grond waardoor het noodzakelijk is om heldere afspraken te maken over de verkoopopbrengsten. Deze heldere 

afspraken zijn nodig om geen misverstanden te krijgen over toewijzing van de verkoopopbrengsten. Om dit in de 

toekomst te voorkomen zijn heldere afspraken gemaakt met Programma Grond en is er een goede afstemming over 

de lopende verkooptrajecten, waaronder de verkoop van de Raiffeisenstraat 1A, Stratumseind 63 en de Vestdijk 145-

149.  

 

 

6.2 Evaluatie 

 

In onderstaand overzicht is de stand van zaken tot en met 2021 samengevat weergegeven.  

 

 RESULTATEN TOT EN MET 2021 

 Exploitatie gereed Bouwkundig gereed 
Openstaande actie Volledig gereed 

 adres toekomstig doel Ja Nee Ja Nee 

1 Raiffeisenstraat 1a verkoop     Moet nog geleverd worden  

2 ‘t Hofke 13 verkoop     Geen X 

3 Vestdijk 145-149 verkoop     Verkoop bij herontwikkeling  

4 Hemelrijken 75a t/m 75g verkoop     Verkoop bij einde huur  

5 Genneperweg 143 behouden     Geen X 

6 Collseweg 3-5 behouden     Geen X 

7 Oude Torenstraat 1 behouden     Geen  

8 Gasthuisstraat 821 verkoop     Verkoop bij einde huur  

9 Hoogstraat 172 behouden     Verhuur en uitvoeren onderhoud  

10 Stratumseind 63, 63a, 63b verkoop     Verkoop bij herontwikkeling  

11 Oude Doornakkersweg 1 verkoop     Verkoop bij einde huur  

12 Doolstraat 4 verkoop     Verkoop bij einde huur  

13 Bokt 18 verkoop     Verkoop  

14 Dommelstraat 2a behouden     Verhuur herzien  

15 Cyclamenstraat 1 behouden     Nieuwe verhuur  

 

GEREED NIET GEREED 

 

Aangezien het einde nadert van het Uitvoeringsplan Monumenten zijn er al een groot aantal panden verkocht of 

overgedragen aan het reguliere beheer. Hierdoor wordt de lijst met monumenten steeds korter en wordt het uit te 

voeren werk vanuit het revolving fund monumenten steeds minder. Ook aan de hand van deze tussenevalutatie 

kunnen weer drie monumenten uit het plan.  

Naar verwachting hoeven er bij de 12 resterende monumenten geen grootschalige restauratiewerkzaamheden meer 

gefinancierd te worden vanuit het revolving fund monumenten, naast de eerder genoemde werkzaamheden aan 

Hoogstraat 172 en Oude Doornakkersweg 1. De hoogte van de reserve biedt dan ook kansen voor het breder inzetten 

van de middelen voor de voorgestelde nieuwe panden. 

 

In het Uitvoeringsplan Monumenten staan nog zeven monumenten op de planning om te verkopen. Naar verwachting 

zullen niet al deze verkopen kunnen plaatsvinden binnen de resterende looptijd van het plan.  

Voor de verkoopopbrengsten die gerealiseerd worden na de afronding van het revolving fund monumenten dienen 

nog afspraken gemaakt te worden en de toewijzing van deze verkoopopbrengsten vraagt om nadere besluitvorming. 
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6.3 Prognose 2022 

 

 

Prognose verkoopopbrengsten 2020-2022: 

In 2022 verwachten wij dat wij slechts van de Bokt 18 nog verkoopopbrengsten zullen realiseren. 

Dit betreffende pand heeft een WOZ waarde van € 566.000,-, de marktwaard en het uiteindelijke verkoopresultaat is 

echter nog onbekend. In de prognose wordt fictief de WOZ gehanteerd. 

 

Prognose reserve 2022: 

Stand reserve 1-1-2022      € 1.514.932 

Totale verkoopopbrengst 2022     €    566.000  

Totale opbrengsten      € 2.080.932  

  

Verkoopkosten 10%      €      56.600 

Juridische kosten 1 jaar 20k      €      20.000 

Restauratiekosten en isolatie (incl. BTW) – Hoogstraat   €    190.000 

Restauratiekosten Oude Doornakkersweg (stelpost)   €      50.000  

Onderhoudskosten Botenlaan     €      50.000 

Onderhoudskosten ’t Hofke 15     €      50.000 

Verhuurverbeterende maatregelen Eindhovenseweg 33   €      75.000 

Boekwaarde       €                0 

Totale kosten       €    491.600  

Geprognotiseerd eindresultaat     € 1.589.332 

 

Nader te onderzoeken in 2022: 

Onderhoudskosten ’t Eindje 1     € PM 

Onderhoudskosten Vestdijk 141     €  PM  

Onderhoudskosten Kleine Bleekstraat 1-3    €  PM 
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7 Planning 2022 en verder 

 

De verkoop van een aantal monumenten valt naar verwachting buiten de scope van het Uitvoeringsplan 

Monumenten: 

• Vestdijk 145 - 149 

• Hemelrijk 75a t/m 75g 

• Oude Doornakkersweg 1 

• Stratumseind 63, 63a en 63b 

• Gasthuisstraat 821 

• Doolstraat 4 

 

De komende jaren zullen deze onder het reguliere beheer in stand gehouden worden en indien nodig zal het revolving 

fund monumenten nog in 2022 kunnen bijspringen voor de financiering van de noodzakelijke onderhoudsverplichting, 

verkoopbevorderende maatregelen en overige kosten met betrekking tot het behoud van de monumentale waarde. 

De verdere aanpak van deze verkoopobjecten inclusief de toewijzing van de verkoopopbrengsten zal in het 

raadsdossier opgenomen worden na afronding van het Uitvoeringsplan Monumenten. 

 

De overige panden met eindresultaat ‘behouden’ zullen in het jaar 2022, voor zover dit nog niet is gebeurd, volledig 
overgedragen worden aan het reguliere beheer.  

 

 

7.1 Potentiële opbrengstbestemmingen 

 

Vanuit de prognose blijkt dat er na afronding van het Uitvoeringsplan Monumenten eind december 2022 nog een 

aanzienelijk budget in het revolving fund monumenten zit. In dit licht stelt Vastgoed, in samenspraak met Afdeling 

Erfgoed, voor de middelen uit het revolving fund monumenten niet te laten afvloeien naar de algemene middelen 

maar ten gunste te laten komen van enkele waardevolle objecten die na 2022 mogelijk nog een financiele impuls 

kunnen gebruiken. Op dit moment wordt gedacht aan de onderstaande panden, die het komende jaar nog nader 

onderzocht moeten worden zodat de financieringsbehoefte concreet wordt. 

 

Bilderdijklaan 19       

In 2021 hebben de Raad en het College besloten dat het pand aan de Bilderdijklaan 19, ook wel bekend als het van 

Abbehuis niet verkocht mag worden. Na dit besluit is een onderzoek gestart naar de mogelijke nieuwe cultuurfunctie 

van deze locatie, dit zal ook in overleg gedaan worden met de erven van de familie Van Abbe.  

Om tot een nieuwe verhuur te komen zal het achterstalling onderhoud uitgevoerd moeten worden en zullen er 

wellicht nog gebouwaanpassingen plaats moeten vinden voordat het pand volledig verhuurklaar is.  

Dit pand ligt in een regio met beschermd stadsgezicht en het pand zelf wordt door Erfgoed nader onderzocht om de 

historische waarde te bepalen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er een voorstel ingediend om het pand een 

monumentale status te geven. De investering die noodzakelijk is voor het uitvoeren van het achterstallig onderhoud 

en om het pand verhuurklaar te maken zodat er een toekomstbestendige exploitatie gevonden kan worden, kunnen 

mogelijk gefinancierd worden vanuit de resterende middelen uit het revolving fund monumenten.  

 

Sint Antoniusstraat 5 en 7      

De eigendomssituatie van de Steenjeskerk is nog niet vastgesteld, danwel wie er rechtmatig aanspraak op kan maken. 

Het betreft hier de kerk en de kosterswoning, beiden hebben de status van Rijksmonument. Er loopt een civiel 

procedure (9/12). Onderhoud dat moet worden uitgevoerd is niet geborgd in een MJOP, mogelijk dekking vanuit het 

revolving fund monumenten. 

Bij ontbinding van de verkoop zal de gemeente als eigenaar ook het (achterstallig) onderhoud weer op zich nemen, 

hier is geen budget voor ingeregeld. Uitspraak in deze procedure wordt medio 2022 verwacht en kunnen de gevolgen 

hiervan nader worden onderzocht. Via een leegstandbeheerder is het nu in gebruik gegeven. 
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Leenderweg 65 

Het pand aan de Leenderweg 65 is al sinds 2015 verhuurd aan Coöperatie Pand P, een creatieve culturele 

broedplaats. Deze verhuur verloopt echter problematisch. De betalingsachterstand loopt op, de huurprijs is niet op te 

brengen, het pand is dringend aan onderhoud toe en voor een toekomstbestendige maatschappelijke exploitatie zijn 

ook functionele gebouwaanpassingen noodzakelijk.  

In juli 2020 adviseerde de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) over het door de Coöperatie opgestelde toekomstplan. 

Pand P kan volgens SCE een evidente meerwaarde hebben als ‘starterspodium’ binnen de culturele 
voorzieningenstructuur van Eindhoven. Pand P heeft afgelopen jaren een solide basis opgebouwd en bewezen van 

meerwaarde te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe makers en cross-overs in de stad.  

Wil Pand P de functie van ‘starterspodium’ volwaardig en structureel kunnen vervullen, dan is vereist dat het pand 
wordt opgeknapt. In december 2020 heeft het Parktheater (onderdeel van de Coöperatie Pand P) een makerspace 

subsidie (regiodeal) aangevraagd om Pand P deels op te knappen. De aanvraag van € 400.000,- is toegekend onder 

voorwaarde van cofinanciering vanuit de gemeentelijke MJOP. De subsidie dient voor einde 2025 ingezet te worden. 

Naast de middelen uit het MJOP en de makerspace subsidie zal nog een aanvullende financiële injectie nodig zijn om 

het pand volledig aan te kunnen pakken. Incidenteel kan vanuit het revolving fund monumenten aanvullend budget 

beschikbaar worden gesteld om dit mogelijk te maken. Toekenning van deze middelen is wellicht mogelijk aangezien 

het pand gelegen is aan een ‘historisch radiaal’ en de afdeling Erfgoed het gebouw nader onderzoekt met betrekking 
tot de waarde van het object.  

De structurele dekking (in relatie tot de huur en eventuele subsidie) voor Pand P vraagt echter nog om nadere 

politieke keuzes. Deze keuze moet transparant tot stand komen en een weerslag hebben in het kadernotaproces en 

de opbouw van de begroting. In het jaar 2022 wordt gestreefd naar deze nadere besluitvorming en het concretiseren 

van de toekomstbestendige exploitatie van het pand. 
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8 Bijlage: specificatie bouwkundige werkzaamheden 

 

 
 

 Monument 

Uitgevoerde werkzaamheden  

revolving fund 

oktober 2020 t/m 2021  

(excl. klachtenonderhoud en  

contractonderhoud) 

Geplande werkzaamheden 

 revolving fund  

2022 

Status 

1 Raiffeisenstraat 1a Geen Geen Gereed. In afwachting van levering. 

2 ‘t Hofke 13  Geen Geen Gereed. Verkocht en geleverd. 

3 Vestdijk 145 - 149 

Geen Geen Gereed. In afwachting van herontwikkeling. MJOP 

ingeregeld. Achterstallig onderhoud wordt 

binnen regulier beheer opgepakt. 

4 Hemelrijken 75a t/m 75g  
Geen Geen Gereed. In afwachting van verkoop. MJOP 

ingeregeld.  

5 Genneperweg 143 
Tweede koppelstenen aangebracht. Geen Gereed. Pand tot een 0-status gebracht.  

MJOP ingeregeld. 

6 Collseweg 3-5  
Geen Geen Gereed. Pand tot een 0-status gebracht. 

MJOP ingeregeld. 

7 Oude Torenstraat 1  
Geen Geen Gereed. Pand tot een 0-status gebracht. 

MJOP ingeregeld. 

8 Gasthuisstraat 821 Geen Geen Gereed. MJOP ingeregeld. 

9 Hoogstraat 172 
Geen Dakonderhoud inclusief isolatie. In afwachting van gebouwexploitatie. 

MJOP ingeregeld. 

10 Stratumseind 63, 63a, 63b 
Geen Geen In afwachting van herontwikkeling.  

MJOP ingeregeld. 

11 Oude Doornakkersweg 1 

Geen Achterstallig onderhoud ter 

aanvulling op het MJOP 

Onderhoud grotendeels gedekt in MJOP. Budget 

voor verborgen gebreken vanuit revolving fund: 

Ca. € 50.000 

12 Doolstraat 4  Geen Geen Gereed. MJOP ingeregeld. 

13 Bokt 18 Geen Geen Gereed. In afwachting van verkoop. 

14 Dommelstraat 2a Geen Geen Gereed. MJOP ingeregeld. 

15 Cyclamenstraat 1 Dakonderhoud Geen Gereed. MJOP ingeregeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


