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STICHTING BESCHERMING WEDEROPBOUWERFGOED EINDHOVEN

Gemeente Eindhoven

Aan: de Gemeenteraad van Eindhoven
Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven
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Eindhoven 26 februari 2017
Document: 2017.dekenvs.bw.2
Betreft: ontwikkeling Deken van Somerenstraat

Geachte leden van de Raad

Het Eindhovens Dagblad meldt in haar editie van vrijdag 24 februari 2017 de verdere 
afwikkeling van de prijsvraag voor de ontwikkeling van het gebied aan de Deken van 
Somerenstraat.
Zowel de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven als de Henri van Abbe 
stichting hebben een reactie gegeven op die ontwikkeling.
De beide Stichtingen hebben in hun reacties het belang van deze ontwikkeling 
aangegeven voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Eindhoven.
Het Eindhovens Dagblad meldt dat de gemeenteraad in beslotenheid zal worden 
geïnformeerd over de keuze voor 3 partijen die worden uitgenodigd om hun plan verder 
uit te werken
Zij betreuren dan ook, dat de procedure, om tot een keuze te komen, In beslotenheid 
wordt genomen. Transparantie is op zijn plaats.
De Stichtingen stellen dan ook voor om betrokken te worden bij de keuze van de 
partijen.
Zij stellen voor om de 17 ingediende plannen 1 week ter inzage te leggen. Zij hebben 
dan de gelegenheid hun keuze met argumentatie aan het College kenbaar te maken. 
Wellicht zou het beter zijn en alleszins redelijk, zoals het in het verleden ook gebeurde 
bijvoorbeeld met prijsvragen, indien alle plannen openbaar worden tentoongesteld.
De burger van Eindhoven kan dan als zo danig reageren.
De Stichtingen verzoeken uw led^ van de Raad het bovenstaande in overweging te 
nemen.

Stichting Bescherming W( juwerfgoed Eindhoven,

H.G.F.E. van Buul, secretaris

De Stoutheuvel 92a 
5632 MS Eindhoven. 
hQfevanbuul@on.nl
www.stichtingwederopbouweindhoven.nl
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