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JAARPLAN 2013 MONUMENTENCOMMISSIE HENGELO. 

Januari  2013.  
  

 REGULIERE ADVIESTAKEN 

1. Advisering  in  TC  over  naar  schatting  15  bouwplannen  
2. Informeel  overleg  over  naar  schatting  25  voorgenomen  bouwplannen.  
  

 REALISERING MEERJARENTHEMA’S 

1. ERFGOEDBELEID 

1. Hart  van  zuid:  Deelname  aan  breed  supervisorteam(  2x)  en  werkgroep    Industrieel.  Erfgoed.  
(2x).  Advisering  Doortrekken  laan  Hart  van  Zuid,  MTS  en  Verenigingsgebouw.  

2. Morele  en  deskundige  ondersteuning  stichting  Hotlo.  Advisering  over  (tijdelijke)  locatie  en  
het  ontwikkelen  van  het  concept  “  Innovatieve  Maakindustrie”.  

3. Advisering  en  begeleiding  VGO  en  gemeente  m.b.t.  restauratie  graven  en  inrichting  Oude  
Begraafplaats  aan  de  Bornsestraat.  

4. Participeren  bij  wijkplannen  m.b.t.  erfgoed  (gebieds-‐‑  en  objectgericht)  in  overleg  met  
gemeente  en  Welbions.  

5. Participeren  in  project  Lange  Wemen  ,  vooral  Stadhuis  en  Relatie  Stadhuis-‐‑  Stadskantoor.  
6. Participeren  in  de  nieuw  op  te  stellen  beleidsnota  Erfgoed  Hengelo.  
7. Ondersteunen  stichting  Pioneering  bij  project:  Hergebruik  en  herbestemming.  
  

2. SPEERPUNTEN.  

1. Aandachtsgebieden    Wederopbouw  in  Hengelo:  Binnen  stad  en  Klein  Driene  I  en  II.  
-‐ Projectplan  opstellen  
-‐ Organiseren  Platformbijeenkomst  zomer  2013  
-‐ Uitvoeren  projectplan  
-‐ Aanwijzing  Rijksmonumenten  Wederopbouw  omlijsten  
-‐ Subsidieaanvragen  voorbereiden  en  indienen.  

2. OMD  2013:  macht  en  pracht  in  relatie  tot  Wederopbouw  organiseren.  
3. Subsidieproject  Tuindorp  afronden  en  evalueren.  
4. Subsidieproject  Afrikaanderbuurt,  joodse  begraafplaats  en  Oude  Begraafplaats  begeleiden.    

3. KWALITEIT (TRANSPARANTIE) ADVISERING VERGROTEN 

1. Jaarverslag  2012  uitbrengen  
2. Jaarplan  2014  uitbrengen.  
3. Lijst  met  waardevolle  panden  afronden  en  in  omloop  brengen  
4. Potentiele  nieuwe  monumenten  voordragen.  In  ieder  geval  de  Kasbah  voor  februari  2013  

(Kasbah  40  jaar)  als  gemeentelijk  monument  laten  aanwijzen.  E.e.a.  in  overleg  met  
gebruikers,  eigenaren  en  gemeenteraad.  

5. Werkwijze  advisering  aanpassen  aan  eisen  Modernisering  monumentenzorg.  Zogenaamd  
Momo-‐‑  proof  maken  advisering.  Samen  met  de  afdelingen  R.O.  en  Vergunningen.  

6. Werkwijze  advisering  aanpassen  aan  WABO.  Zogenaamd  WABO-‐‑  proof  maken  van  
advisering.  Samen  met  de  afdeling  Vergunningen.  
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4. ZICHTBAAR MAKEN CULTUURHISTORIE HENGELO 

1. Website  www.  monumenten-‐‑hengelo  uitbrengen  en  beheren.  
2. Open  Monumenten  Dag  2013.  Thema  macht  en  pracht  .  In  overleg  met  Bureau  Hengelo,  

bureau  Trap,  Historisch  Museum  en  gemeente  organiseren.  Stichting  Erfgoed  Hengelo  
oprichten.  

3. Prijs  voor  het  beste  monumentenplan  2013  instellen.  
4. Stimuleren  opstellen  Canon  van  Hengelo,  w.o.  de  Top10  van  Hengelose  Monumenten.  


