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Geacht college,

De Monumentencommissie adviseert het college over de toepassing van de Erfgoedverordening van 2010,
onder meer in het geval van voornemens tot wijziging van monumenten.
In de vergadering van de Monumentencommissie van 13 april jl. is de toestand van de genoemde gevels en
constructie besproken. De commissie is daarbij door Hr. Stegeman van de gemeente geïnformeerd over de
toestand van de gebouwen.
Uit de informatie werd duidelijk dat de toestand van met name de staalconstructie onhoudbaar en gevaarlijk
geworden is. Het gebruik van de parkeerplaats onder de staalconstructie is inmiddels verboden omdat stukken
van de constructie dreigen af te vallen.
Tot op heden is er geen herbestemming van de gebouwen gevonden; verdere aftakeling dreigt. Sloop van
deze monumentale constructie lijkt intussen de enige nog resterende optie.
De Monumentencommissie neemt met zorg kennis van deze ontwikkeling. De Hijschgebouwen representeren
naar het oordeel van de commissie een belangrijk, en uniek, stuk van de Hengelose industriële geschiedenis.
Met name de gevels zijn van betekenis en hebben om die reden dan ook de monumentale status verkregen.
Sloop leidt tot een niet herstelbaar verlies van erfgoed. De commissie acht het daarom van belang dit te
handhaven.
Als voor deze gebouwen geen herbestemming kan worden gevonden, en sloop de enige optie is, dan dringt
de commissie er op aan in ieder geval de gevels te behouden. Ter ondersteuning van de dan vrijstaande gevels,
adviseert de commissie ook minimaal een “travee” van de staalconstructie te behouden. Dit in afwachting van
verder gebruik.
In afwachting van uw reactie, graag tot aanvullende informatie bereid, namens de voorzitter van de
Monumentencommissie,
met vriendelijke groet,

H. van Egmond
Secretaris.

