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Eindhoven 19 oktober 2012 
 
 
Geacht gemeentebestuur, Geacht College 
 
Met grote verbazing en stijgende verontwaardiging lazen we de publicatie over het  
NRE-terrein op 10 oktober in het Eindhovens Dagblad.  
In dat artikel spreken de wethouders Schreurs en Fiers lovend over het terrein met zijn 
historische panden. Voorts werd aangekondigd dat het terrein kavel voor kavel te koop  
wordt aangeboden. 
Wij, de Projectgroep NRE van de Henri van Abbestichting voelen ons geschoffeerd.  
En daar is reden toe. Wij zijn vanaf 2006 met de Gemeente in gesprek over het terrein  
en de historische bebouwing. Op verzoek van de wethouders Schreurs, Fiers en Depla  
is de HvA stichting aan het werk gegaan om in onze stad en daarbuiten interesse te  
wekken voor het terrein. We hebben een speciale Projectgroep NRE-terrein ingesteld.  
Op verzoek van de Gemeente hebben we een monumentenvergunning aangevraagd,  
die ondersteund werd door Uw Monumentencommissie.  
De vergunning werd niet verleend. Pas in 2009 kregen wij antwoord dat het verzoek  
door B&W werd aangehouden.  
Tussentijds hebben de wethouders echter tot twee maal toe (februari 2012) getracht 
sloopvergunningen te verlenen voor de historische Peelcentrale. Het gaat hier om één  
van de gebouwen die door wethouder Fiers in de krant van 10-10-2012 getypeerd worden 
als: “een meerwaarde voor het gebied” (!) 
 
Voortschrijdend inzicht heeft er ook voor gezorgd dat de Gemeente een totaalplan voor  
het gebied kennelijk overboord heeft gezet. Nu wordt het gebied per kavel verkocht (om  
met wethouder Schreurs te spreken) “aan mensen, die verliefd worden op de plek”. 
De Henri van Abbestichting zit vol met mensen die verliefd zijn op de plek en dat laten we 
ook al 7 jaar weten. We zijn echter niet verliefd op een gemeentebestuur dat een uiterst 
opportunistisch historisch beleid etaleert.  
Is er géén crisis, dan mag Wooninc 400 woningen bouwen en de oudbouw slopen; is er 
crisis in het land, dan is het gemeentebestuur van Eindhoven op slag verliefd op dezelfde 
oudbouw, die men begin dit jaar nog wilde slopen! 
 
Als publieke partij vragen wij ook aandacht voor de wijze waarop met onze inzet wordt 
omgesprongen. Op verzoek van de wethouder interesseren we partijen in de stad. 
Alarmeren de TUE om een mooi ontwerp voor het gebied te maken; voeren voortdurend 
overleg met ambtenaren en wethouders en als een donderslag bij heldere hemel blijkt de 
wethouder één van de belangrijke gebouwen onderhands toegewezen te hebben aan 
kunstenaarscollectief Atelierdorp.  
 
 



 
 
Onze naamgever zou de laatste zijn om bezwaar te maken tegen de huisvesting van deze 
groep, maar de wijze waarop het gemeentebestuur het proces, dat in de stad gaande is, 
frustreert, is voor ons moeilijk te vatten.  
 
We stellen vast: dat B&W gelukkig plotseling verliefd zijn geworden op de oude gebouwen. 
Wij stellen vast: dat B&W helaas het terrein kaveltje voor kaveltje willen verkopen.  
We zijn van mening dat zonder een totaalplan de goede inpassing van de oude gebouwen 
een farce wordt. Voor die gebouwen, zo weten wij nu, is in de stad belangstelling genoeg! 
Wij vragen u dan ook of u, als Raad van de Gemeente Eindhoven, B&W steunt om dit 
historische terrein midden in de stad gelegen, kaveltje voor kaveltje te verkopen, zonder een 
dwingend totaalplan.  
Mocht deze uitverkoop en willekeurige uitdeling op de in het ED geschetste wijze voortgaan, 
dan zullen de gesprekken tussen de Projectgroep NRE van de Henri van Abbestichting en 
de Gemeente in ieder geval stoppen, omdat deze besprekingen geen enkel nut hebben.  
 
PS: U kunt van ons verwachten dat wij in het kader van ‘Stadsherstel’ onze inspanningen  
om oude gebouwen te behouden natuurlijk nooit zullen staken. 
 
Met de gepaste achting,  
 
Peter van den Baar 
Voorzitter Henri van Abbestichting 


