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Geachte college van B&W, 

In bovengenoemde brief vraagt u de Erfgoedcommissie een aanvullend advies betreffende het verzoek tot 
aanwijzing van diverse panden tot gemeentelijk monument. 

In ons eerste advies met kenmerk 2017-008 d.d. 22 juni 2017 heeft de Erfgoedcommissie aangegeven positief 
te staan tegenover de aanwijzing van diverse markepalen/ -stenen, jachtpalen alsmede de aanwijzing van het 
zuidelijke deel van het spoortalud tot gemeentelijk monument.  
Ambtelijke overwegingen geven nu aanleiding om tevens op dit deel van het traject de rails mee te nemen in 
de bescherming. De Erfgoedcommissie ondersteunt deze aanvulling en adviseert hierin positief. Talud en 
spoorrails zijn feitelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden in relatie tot het Gelders Overijssels Lokaal Spoor 
(GOLS).  

Daarnaast vraagt u aan de commissie advies inzake aanwijzing tot gemeentelijk monument van : 
- Hasebroekstraat 13, boerderij met schuur 
- Twekkelerweg 78, 80 en 82 hoekpand (atelier) met twee woningen 
- Pastoor van Rossumstraat 8-18II , flatgebouw ’t Kotte van Welbions 
Hierin adviseert de commissie eveneens positief. De historie van de boerderij aan de Hasebroekstraat, 
voormalig Drieneresweg, alsmede de gaafheid rechtvaardigt aanwijzing van boerderij en schuur tot 
gemeentelijk monument. 
De panden aan de Twekkelerweg en de eerste flat in ’t Kotte zijn door de commissie in 2017 aangewezen tot 
‘waardevol pand’. De vervolgstap naar de status van gemeentelijk monument is daarom een logische stap en 
behoeft geen verdere onderbouwing. 

De commissie is verheugd met de bereidheid van eigenaren om hun vastgoed op de monumentenlijst te laten 
plaatsen. De campagne om met aanwijzing van waardevolle panden het bewustzijn van cultuurhistorisch 
erfgoed te vergroten bij eigenaren werpt zijn vruchten af. 
  
 
Namens de voorzitter van de Erfgoedcommissie,  
met vriendelijke groet, 
 
 
H. van Egmond 
Secretaris. 

 


