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Geacht college,
De Erfgoedcommissie is gevraagd een advies uit te brengen inzake het plan voor de marktkiosk
op het marktplein. Het object is geen monument. Wel heeft de commissie in het verleden een
voorstel gedaan voor aanwijzing, maar vanwege de ontwikkelingen is dit verzoek destijds niet
gehonoreerd. Om die reden heeft de Erfgoedcommissie het pand in 2017 aangewezen als
waardevol object. De Erfgoedcommissie waardeert haar betrokkenheid bij de tot stand komen van
dit plan dan ook zeer en ziet het als een serieuze waardering van de gemeente van het
wederopbouw erfgoed in de binnenstad. Daarnaast richt het advies van de stadsbouwmeester zich
op de uitspraken van de Erfgoedcommissie in dit advies.
In haar vergaderingen van 8 en 22 november 2021, 10 januari en 14 februari 2022 is het plan
besproken. Onderstaand een korte weergave van de adviezen uit die besprekingen.
Vergadering 8 november 2021
Aanwezig: I. Heijenrath (projectleider gemeente) en M. Korendijk (DZH)
Het plan van eisen omvat de kiosk, rooftopbar, podium, openbaar toilet en ondergrondse
fietsenstalling. Uitgangspunt hierbij is om zoveel aan te sluiten bij de wederopbouw architectuur.
Opmerkingen Erfgoedcommissie: bij voorkeur wordt de huidige kleurstelling van de oude kiosk
toegepast, de techniekruimte op het dak verkleinen of verplaatsen, eventueel de wenteltrap in de
kiosk verplaatsen. De plint aan de zijde van het Bischoff pand al of niet cosmetisch terug laten
komen in de aanbouw.
Vergadering 22 november 2021
Aanwezig: I. Heijenrath (projectleider gemeente) en M. Korendijk (DZH)
MK/DZH presenteert de aangepaste versie gemaakt aan de hand van de EC-opmerkingen. De
kleuren van het metselwerk, houtwerk etc. zijn aangepast naar de oorspronkelijke kleurstellingen.
Het bestaande kunstwerkje krijgt een goede plaats in de zijgevel. De opbouw voor techniek is flink
verkleind. De gesuggereerde plint is niet toegevoegd. Er loopt nog een discussie met Okra over
het aantal lamellen van de pergola om beter zicht vanaf de rooftopbar op het plein te houden.
Het verplaatsen van trap en opbouw is nader onderzocht? Gebleken is dat een centrale plaatsing
van de entree (incl. trap) het meest geschikt is en het aanzicht zou bij eventuele verplaatsing
minder fraai worden. Plaatsing van techniek: de suggestie voor een afwijkend en terug liggend
ontwerp van de ruimte wordt meegenomen. De EC is positief over de gedane aanpassingen met
toevoeging van de laatste opmerking over de techniekruimte.
Vergadering 10 januari 2022
Het betreft definitieve aanvraag, de zg. Omgevingsaanvraag. Opmerkingen op het tekenwerk: De
technische ruimte op het platte dak ontbreekt; is deze vervallen of abusievelijk niet getekend?

Zijn de aangebrachte steen strips robuust genoeg om beschadigingen tegen te gaan? Een
voorbeeld van de bemonstering is wenselijk. Het tekenwerk is niet volledig.
Vergadering 14 februari
Tekenwerk akkoord. Onduidelijk waar technische installaties zijn weggewerkt. EC ziet graag 3d
model met Corten stalen frame en kiosk alsmede een monster van de steenstrips.
Naar aanleiding van de vragen in deze vergadering is aangegeven dat:
- De technische installaties in de verdiepte kelder worden aangebracht
- In de vergunning om een steenmonster zal worden gevraagd ter goedkeuring
- Het frame op de markt een separate aanvraag betreft welke aan de commissie voorgelegd
zal worden.
Conclusie
De marktkiosk is een belangrijk object op het marktplein, onderdeel van de
wederopbouwarchitectuur rondom het plein en bevindt zich in het aandachtsgebied wederopbouw
binnenstad Hengelo. Het voorliggend plan doet recht aan de omgeving en gaat met respect om
met de wederopbouwarchitectuur.
De Erfgoedcommissiecommissie adviseert daarom positief over het plan om de kiosk aan te
passen en onderdeel te laten zijn van de nieuwe invulling van het marktplein. De commissie stelt
als voorwaarde dat het Corten stalen frame niet gekoppeld wordt aan de kiosk en ziet graag een
monster van de steen strips tegemoet.

In afwachting van uw reactie,
Voorzitter van de Erfgoedcommissie,
met vriendelijke groet,
H. van Egmond
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