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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 maandag 8 februari 2016, werd informeel het plan 
besproken, tot herinrichting van Pastoriestraat in Hengelo. Het plan wordt namens de initiatiefnemers, 
verenigd in de Stichting Pastoriestraat, toegelicht door Hr. E.J. Krouwel en Hr. J. Tibben. De vergadering van de 
commissie is op locatie gehouden om ter plaatse kennis te nemen van aanleiding en voorstellen. 

Er is door de genoemde stichting een uitgangspuntennotitie is opgesteld om richting te geven aan een 
gewenste herinrichting van de Pastoriestraat. � Het gaat daarin om het gebied omsloten door de Marskant, 
Deldenerstraat, Langestraat en Willemstraat; met de Pastoriestraat de ruggengraat van dit gebied.  

De stichting neemt  het historisch perspectief als uitgangspunt voor de herinrichting van de openbare ruimte 
en de functionele ontwikkeling van het gebied. De stedenbouwkundige en architectonisch historische uitstraling 
moet worden versterkt en vergroot en de ruimtelijke structuur versterkt.  
De Pastoriestraat vormt in deze gebiedsontwikkeling het eerste project, waarbij de nadruk ligt op het 
versterken van de ontmoetingsfunctie op en rond het centrale pleintje. Voor de straat is een ideeschets 
opgesteld waarin in een 11 puntenplan globaal is aangegeven welke verbeterpunten en aanpassingen zowel 
voor openbare ruimte als voor de diverse opstallen door het stichtingsbestuur worden voorgestaan.	 
De Monumentencommissie stelt het op prijs in dit vroegtijdige stadium betrokken te zijn bij dit 
verbeteringsinitiatief. Het  11 puntenplan dat werd gepresenteerd maakt de bedoelingen van de 
initiatiefnemers concreet. De commissie heeft bovendien met tevredenheid kennis genomen van het 12 
uitgangspunt dat door de Rotaryclub Driene is toegevoegd: “het zichtbaar maken van oude bestaande delen 
(gebouwen/straten etc.) van het dorp Hengelo en dit in een wandelroute en digitale route aan te bieden aan 
de bewoners van Hengelo”. 

De Monumentencommissie juicht de initiatieven van Stichting Pastoriestraat toe. De commissie adviseert 
echter om helderder te zijn over de ambities. De plannen die nu voorliggen lijken op verschillende gedachtes 
te hinken met aandacht voor  het historische karakter zowel als voor de verbetering van de functionaliteit 
(lees; bruikbaarheid als horecagebied). Daarnaast lijkt er niet te worden gekozen als het gaat over het plein, de 
straat, de wandelroutes, de relatie met de rest van de stad enz.. 

De commissie pleit er voor het “zichtbaar maken van het historische karakter van de straat” centraal te stellen 
in de doelstellingen. Daarbij moet duidelijkheid bestaan over het ambitieniveau: zoals bijvoorbeeld met het 
gepresenteerde voorstel voor de upgrade van de voorgevel van Laserquest. De commissie acht het van belang 
om voor de start van de uitwerking en uitvoering van de plannen een positieve intentieverklaring van (zoveel 
mogelijk) betrokkenen te verkrijgen. 



 

 

 

 

Voor de uitwerking van de plannen, vanuit de door de commissie bedoelde filosofie,  kunnen onder meer de 
volgende architecten in overweging worden genomen: 

Schipperdouwesarchitectuur, de Fute 4, 7491AL Delden 

Rob Hendriks, DAAD Architecten, Paltz 21, 9411PM Beilen 

Radboud Seckel, LKSVDD architecten, Markt 502, 7551CK Hengelo 

 

 

In afwachting van uw reactie, graag tot aanvullende informatie bereid,   
namens de voorzitter van de Monumentencommissie,  
 
met vriendelijke groet, 

 

 

H. van Egmond 

Secretaris. 

 

 

 

 

Cc. Stichting Pastoriestraat 3.0, Hengelo. 

 


