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Inleiding 
De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven is opgericht op 22 oktober 
2002. Zij heeft haar zetel in Eindhoven. De Stichting bestaat uit vrijwilligers die geheel 
belangeloos het doel “bescherming van het wederopbouw erfgoed” nastreven.  
De Stichting ontvangt voor het uitvoeren van haar kerntaak momenteel geen subsidie. 
 
Doel 
De Stichting heeft ten doel: 
Citaat uit de statuten “het behoud en bescherming van het stedenbouwkundige en 
architectonische erfgoed van de wederopbouwperiode van Eindhoven uit de periode 
1940-1965 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 
 
Algemeen beleid 
Bij de stedelijke bebouwing staat “oud” zowel als “jong “ voortdurend onder de druk van 
vernieuwing. Vaak wordt de oude bebouwing daarbij te snel afgedankt, iedere 
Eindhovenaar kent voorbeelden. Vooral als het niet oud genoeg is en mensen er nog 
geen verhaal bij hebben.  
In de gebouwde omgeving is het zoals tussen mensen. Ook hier geldt dat de band met 
het verleden, met oud en jong, in stand blijft als  wij het verhaal er van kennen.  
In de nota “Vitaal Verleden” ( 2001), een nota over het doel van cultuurhistorisch beleid, 
schrijft de gemeente Eindhoven hierover dat  “het herkenbaar houden van de historische 
ontwikkeling van de stad, de identiteit en de kwaliteit van de leefomgeving zal  
versterken “.  
De Stichting wil de belangstelling wekken bij Eindhovenaren, gemeente en andere 
belanghebbenden, voor de waarde van het erfgoed uit de periode 1945-1965 en het 
stimuleren van de gezamenlijke inzet voor een toekomstplan. Het respecteren van het 
monumentale “wederopbouwstraatbeeld” staat hierbij centraal. 
 
Actueel beleid 
Het actuele beleid is er op gericht om de culturele waarde van panden en de wijken uit 
de wederopbouwtijd vast te stellen. Daarvoor is intensief archiefonderzoek en specifieke 
kennis nodig van de ontwikkelingen uit de wederopbouwtijd.  
Verder is het beleid erop gericht om die culturele waarden vast te leggen en daarvoor 
een wettelijke status (bv monumentenstatus) aan te vragen. 
De Stichting heeft verder het voornemen om jaarlijks tenminste een activiteit te 
organiseren die er op is gericht aandacht te krijgen voor het dit erfgoed. In 2009 
organiseerde de Stichting een studiedag over de wederopbouwwijk “Kronehoef” en een 
symposium over “de Bossche School”. In 2010 en 2011 organiseerde de Stichting 
symposia over de criteria voor het centrumgebied, met name voor de Demer en de 
Hermanus Boexstraat. In 2013 organiseerde de Stichting in samenwerking met de 
Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed een symposium in het kader van het landelijk 
platform Wederopbouw. 
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Nieuw beleid 
Het nieuwe beleid van de Stichting is gericht op: 

1. Het onderzoeken en beschrijven van gebouwen en complexen uit de 
wederopbouwperiode 

2. Het beschrijven van wijken uit de wederopbouwtijd in het kader van het nieuwe 
welstandsbeleid; van belang is aan te geven wat de kwaliteiten van de wijk zijn 
zodat de commissie Ruimtelijke Kwaliteit of anderen een handvat hebben om met 
de historische elementen uit de wijk om te gaan.   

3. Inventariseren welke panden en wijken uit de wederopbouwperiode worden 
bedreigd door sloop 

4.  Inventariseren welke panden en wijken ondeskundig worden hergebruikt dan wel 
ondeskundig worden gerestaureerd 

5. Het onderzoeken hoe de Stichting voor wat betreft de gebouwen en wijken uit de 
wederopbouwperiode kan participeren in het onderwijs. 

6. Nagaan of er een mogelijkheid is om een beschrijving te maken van de 
Eindhovense architecten uit de wederopbouwtijd en hun oeuvre.  

7. Jonge architecten de mogelijkheid geven te participeren in onderzoeken, zoals 
momenteel het project “het belang van de rondweg Eindhoven in de 
wederopbouw”. 

8. De Stichting is gevraagd haar kennis in te zetten voor het samenstellen van de 
nieuwe lijst voor wederopbouw monumenten. 

9. Het respectloos omgaan met wederopbouw panden tegengaan een daartegen zo 
nodig administratieve procedures opstarten. 

10. De gemeente heeft de stichting voorgesteld om kennis met betrekking tot de 
wederopbouw met haar  te delen. 

 
Fondsen 

x Werving 
De Stichting tracht financiële middelen  te generen uit: 

o Schenkingen van leden.  De kosten van de door de leden geleverde 
werkzaamheden worden door hen als schenking aangeboden aan de 
Stichting. 

o De Stichting vraagt aan culturele instellingen subsidie voor de haar 
voorgenomen bijzondere activiteiten, zoals studiedagen, symposia, 
exposities of publicaties. 

o Naar de aard van de activiteit kan de Stichting ook een subsidie  
aangevraagd worden aan de aan die activiteit gerelateerde instelling. 

o De Stichting tracht voor haar bureaukosten een gemeentelijke subsidie te 
krijgen. 

o Andere giften. 
 

x Beheer 
De financiële afwikkeling van zaken wordt via de penningmeester gedaan door de 
ING onder rekening nummer 9442992 
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De jaarlijkse verantwoording geschiedt via een financieel jaarverslag. 
 

x Besteding 
De Stichting besteedt de fondsen aan doelgerichte algemeen beogende 
activiteiten. Daarnaast zullen, indien nodig, de kosten voortvloeiend uit de 
wettelijke procedures daaruit worden betaald.   
 

Geplande werkzaamheden 2015 en 2017 
De Stichting heeft voor 2015 tot en met 2017 de volgende acties gepland. 

x Panden categoriseren, zodat prioriteiten bepaald kunnen worden. 
x Voorstellen maken tot het doen plaatsen van panden op de monumentenlijst.  
x Wijken categoriseren, zodat prioriteiten bepaald kunnen worden. 
x Kritisch volgen van de ontwikkeling van de panden en het bepalen van de 

noodzakelijk te nemen stappen. 
x In overleg met de gemeente bepalen hoe de Stichting haar bijdrage kan leveren 

voor een goed welstandsbeleid wanneer het gaat om panden en wijken uit de 
wederopbouwperiode. De Stichting heeft voor het behoud van de 
wederopbouwpanden eigenaren aangeboden hen kosteloos van advies te dienen. 

x Ten aanzien van dat welstandsbeleid zullen wijken worden beschreven gericht op 
beoordelingscriteria voor welstand voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
anderen zodat het historisch wederopbouwerfgoed zoveel mogelijk wordt 
behouden en er met respect mee wordt omgegaan. 

x In overleg treden met onderwijsinstellingen zoals de Technische Universiteit 
Eindhoven en de Fontys Hogescholen om aandacht te krijgen voor de 
wederopbouwperiode en te komen tot studies over deze periode met betrekking 
tot bijvoorbeeld architectuur, bouwontwikkeling, productontwikkeling ed. 

x Jonge architecten (vooral degenen zonder werk) laten deelnemen in onderzoeken 
naar de kwaliteit en het belang van wederopbouwkerken, -scholen en -
boerderijen. 

x Overleg voeren met gemeente, corporaties over het behoud van het 
wederopbouwerfgoed. 
 

 
 
Eindhoven 7 januari 2014 
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