
 

 

 

Monumentencommissie Hengelo 
Secretariaat: 
Sherwood Rangers 222 
7551 KR Hengelo 
 
074 2781888 

    

Aan 

College van Burgemeester en Wethouders 
van de Gemeente Hengelo 
Postbus 18 
7550 AA Hengelo 

  

Onderwerp Kenmerk Datum 

3de Advies m.b.t. het Raadhuis in samenhang met 
de nieuwbouw stadskantoor; inbedding in de 
omgeving. 

2013-008 8 april 2013 

Geacht college, 

Op 17 januari en 27 februari jl. heeft de Monumentencommissie het College geadviseerd over de 
plannen voor uitwerking van het omgevingsgebied van Raadhuis en stadskantoor. Naar het oordeel 
van de commissie is in de ontwerpen die tot nu zijn voorgelegd geen sprake van een herkenbaar en 
consequent toegepast concept voor een samenhangend bestratingsbeeld rond het Raadhuis.  
 
In de vergadering van 25 maart jl. van de Monumentencommissie heeft de Gemeente een 
toelichting gegeven op, het aangepaste, ontwerp van het omgevingsgebied van Raadhuis. Deze 
werd verzorgd door de heren: H. Meijvis, W. Oosterhuis, S. Schilstra en K. Van Ekeris. 
Ten opzichte van eerdere ontwerpen is vorm en omvang van het bepalende grijze tapijt onder het 
Raadhuis aangepast. In het voorgestelde plan staan nu alle vijf elementen van het gebouw (het 
Raadhuis zelf, de toren, het bordes met trap, de uitkragende raadszaal met kolommen en de 
dagwinkel) op de kenmerkende grijze ondergrond. Dit is gerealiseerd door rond het gehele complex 
een “bies van granietsteen” van 30 cm breedte te leggen. Verder zijn hier en daar inspringende 
randen van het vorige ontwerp nu rechtgetrokken teneinde een rustiger beeld te laten ontstaan. 
 
De Monumentencommissie beoordeelt de voorstellen, tegen de achtergrond van het oorspronkelijk 
ontwerp van de omgeving van het Raadhuis, nog steeds als weinig overtuigend; het grotere concept 
wordt nog steeds gemist. 
De voorgestelde bies plaatst het gebouw als het ware op een sokkel ten opzichte van het 
omliggende plein. Een subtiele aansluiting op het omringende “rode” plein ontbreekt daardoor; een 
zorgvuldige verweving van nieuw en bestaand ontbreekt. De grijze karakteristieke bestrating 
behorend bij het monumentale Raadhuis lijkt geforceerd en minimaal in het plan te zijn 
opgenomen. 
 
De Monumentencommissie beschouwt het niet als haar rol zelf ontwerpvoorstellen te doen; die 
verantwoordelijkheid berust bij de aanvragers van advies. Gezien de impasse waarin deze 
adviesaanvraag lijkt beland maken we voor deze gelegenheid hierop een uitzondering.  
Doorslaggevend hiervoor is het belang dat de commissie hecht aan het bereiken van een 
zorgvuldige integratie van het “rijksmonument” Raadhuis in zijn omgeving.  
In de bijgevoegde schets heeft de commissie in hoofdlijnen aangegeven hoe het belang en de 
integraliteit van het bestuursplein in zijn omgeving maximaal zou kunnen worden ondersteund. De  
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commissie adviseert u deze ontwerplijn als leidraad te hanteren voor het definitieve 
omgevingsontwerp Lange Wemen.  
Ter illustratie van de bestaande bestrating is hieronder bovendien een foto van de voorzijde van het 
Raadhuis opgenomen. 
 
In afwachting van uw reactie, graag tot aanvullende informatie bereid,  namens de voorzitter van de 
Monumentencommissie, 
met vriendelijke groet, 

 

H. van Egmond 

Secretaris. 
 
 

 

 


