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I ORGANISATIE EN PROCEDURE

Per 31 december 2010 kent de commissie nu de
volgende samenstelling:

STATUS

Hans de Gruil (voorzitter)

De Monumentencommissie is een commissie
conform artikel 84 van de Gemeentewet. De
commissie heeft tot taak het College van
Burgemeester en wethouders op verzoek of op eigen
initiatief te adviseren over de toepassing van de
Monumentenverordening.
De commissie brengt jaarlijks, aan het college, verslag
uit van zijn werkzaamheden.

SAMENSTELLING COMMISSIE
De leden worden benoemd conform de Verordening
op de Monumentencommissie van de gemeente
Hengelo (Ov.) 2004. In 2010 is de samenstelling van
de Monumentencommissie door vertrek van enkele
leden opnieuw samengesteld.
Evert Jan Krouwel (voorzitter), Homme Martinus
(secretaris) hebben per juni 2010, wegens het
bereiken van de maximale zittingstermijn van 12
jaren, de commissie verlaten; Paul Busscher heeft zijn
lidmaatschap tussentijds beëindigd.
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Harm van Egmond (secretaris)
Richard Brok
Adri Albert de la Bruhèze
Gooike Postma
Peter van der Heijden
Adriaan Velsink
De Monumentencommissie wordt ondersteund door
Jan
Kees
Stegeman
(beleidsmedewerker
monumentenzorg van de gemeente). Met ingang van
februari woont ook Wolter Brinkhuis de
vergaderingen van de MC en TC bij. De heer
Brinkhuis ondersteunt de heer Stegeman m.b.t. de
onderhoudscontracten Tuindorp ’t Lansink.

TAKEN VAN DE COMMISSIE
De voornaamste taak van de Monumentencommissie
is het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan
het College van Burgemeester en Wethouders met
betrekking tot monumentenzorg. De werkzaamheden
zijn in de loop der jaren structureel breder geworden
dan de in de verordening opgenomen taken.
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Tot haar taken rekent de commissie ondermeer:
• Het initiëren, voorbereiden en uitwerken van
beleidsadviezen,
• het doen van voorstellen tot aanwijzing van objecten
en structuren tot gemeentelijk monument,
• het maken van zogenaamde
beschrijvingen daartoe,
• de
inhoudelijke
erfgoedverordening,

redengevende

aanpassing

van

de

• het op verzoek deelnemen aan c.q. adviseren bij de
voorbereiding van nota’s, geplande bouw-projecten
o.a. van het project Hart van Zuid,
• ondersteuning aan de medewerker monumentenzorg.
• De bouwtechnische adviesvragen worden behandeld
in de daarvoor apart bijeenkomende Technische
Commissie uit de Monumentencommissie.

MEERJARENPLAN
Op 8 november 2010 is de commissie bijeen geweest
voor een bezinnings- en brainstormbijeenkomst.
Voor het eerst in de nieuwe samenstelling is
besproken met welke ambities en plannen de
commissie de komende jaren zijn taak tegemoet
treedt. De discussie die middag heeft geleid tot een
aantal gemeenschappelijke inzichten over de rol en
positie van de Monumentencommissie. Op basis
hiervan wordt een meerjarenplan uitgewerkt dat in
2011 aan B&W ter discussie wordt aangeboden.

website van de gemeente Hengelo. De commissie is
voornemens dit jaarverslag ook weer in “papieren
vorm” aan een beperkte groep belanghebbenden ter
beschikking te stellen.

VERGADERINGEN
De commissie kwam in 2010, 11 keer samen in
reguliere vergadering. Daarnaast vergaderde de
Technische Commissie maandelijks ter beoordeling
van voorliggende monumentenaanvragen, dan wel de
schetsontwerpen, vooruitlopende op de definitieve
monumentenaanvraag.
Ook in dit verslagjaar presenteerden projectontwikkelaars, architecten en beleidsambtenaren in de
vergaderingen van de commissie plannen voor
(her)gebruik van monumenten, beeldbepalende
panden en bouwplanontwikkelingen met cultuurhistorische betekenis.
Betrokkenheid van de commissie in de
voorbereidende fase en gedachtewisseling voor een
definitieve vergunningaanvraag werkt constructief en
leidt vaak tot een beter afgewogen plan. In 2010
gebeurde dit onder anderen bij de volgende objecten:
• Bescherming attracties De Waarbeek (Rodelbaan,
rupsbaan, draaimolen, wagon + locomotief)
• Verbeterplan Begraafplaats Bornsestraat;
verwacht aanvraag monumentenvergunning

MC

• Plannen voor sloop Erve Leuvelt en plegen
nieuwbouw;
• Plannen voor onderhoud gevels en dak van
gemeentehuis; definitieve aanvraag volgt
Zie ook hoofdstuk II.
19 november 2010 nam de commissie bijna voltallig
deel aan de cursusdag “Erfgoed in de praktijk” welke
werd georganiseerd en verzorgd door het Nationaal
Restauratiefonds.

JAARVERSLAGEN
Met ingang van 2004 worden de jaarverslagen van de
commissie uitsluitend digitaal gepubliceerd op de
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II ACTIVITEITEN VAN DE
COMMISSIE
AANVRAGEN
VERGUNNING

MONUMENTEN-

In
dit
verslagjaar
zijn
verzoeken
om
monumentenvergunning voor wijziging(en) van de
volgende monumenten ontvangen:
• ‘t Kotte, renovatie woningen
• Buitenweg 28, aanbouw en renovatie kozijnen
• Enschedesestraat 300, verbouwing (herziening)
• Heemafstraat; Stuw Drienerbeek, wijziging locatie
• James Wattstraat, realisatie parkeerplaatsen
• Langestraat, Lambooyhuis, afzuiginstallatie
• Leefsmastraat 191, verbouwing
• Markt 2, renovatie/restauratie
• Oldenzaalsestraat,
begraafplaats

plaatsing

klokkenstoel

• Pastoriestraat 45, plaatsing dakramen
• Plein 1918 nr. 8, inrit
• Stationsplein; Stationshal, doorvoer rookkanaal
• Vijverlaan 14, verbouwing
• Woolderbeekweg, vernieuwing erfafscheidingen
• Beckumerstraat 35
• C.T. Storkstraat 35
• Berging begraafplaats Bornsestraat 27-29
• Europatunnel, aanpassing hemelwaterafvoer
• Erfafscheiding Lansinkweg
• Garagebedrijf L&B auto’s, Oldenzaalsestraat/Deurnigerstr. (bespreking volgt nog)
• Berging van Markenstraat 7
• ’t Lansink Kalanderstraat/Ketelstraat /Twijnstraat/Spinnersweg.
De Technische Commissie heeft over deze verzoeken
advies uitgebracht.

Jaarverslag 2010, Monumentencommissie Hengelo

5

AANWIJZING MONUMENTEN
VOORGEDRAGEN
In 2010 is de Monumentencommissie door B&W om
advies gevraagd, over de volgende gebouwen.
• Brinkstraat 9, Marktkiosk
• Bataafse Kamp 6-7, Schoolgebouw Bataafse Kamp
• Marskant 33-35, God-is-liefde kerk met bijbehorende
woning
• Wilbertstraat 15 c, Heilige Hart kerk
• Deldenerstraat 62 t/m 68, voormalig Hotel de Kroon
De commissie heeft alle gebouwen voorgedragen; in
alle gevallen is een redengevende beschrijving
gemaakt.

VOORBESCHERMD
In december 2010 zijn de volgende panden
voorbeschermd:
• Deldenerstraat 74-74a woning, onderdeel van de
gevelrij Hotel de Kroon
• Kasbah, woningbouwcomplex Piet Blom

AANGEWEZEN
In december 2010 zijn de volgende panden door het
College van Burgemeester en Wethouders definitief
aangewezen als gemeentelijk monument:
• Bartelinkslaantje 21, blokhut
• Twekkelerweg 311, tribune
• Prins Bernhard Plantsoen
• Deldenerstraat 62t/m 68, hotel de Kroon
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TUINDORP ’T LANSINK

HART VAN ZUID

De provincie Overijssel heeft een subsidieprogramma
opgezet voor erfgoed in de stad (naast agrarische en
industrieel erfgoed). In overleg met het
gemeentebestuur van Hengelo is bepaald dat
Tuindorp ’t Lansink zal hiervoor als pilot zal
fungeren. Voor het programma staat € 200.000 ter
beschikking; hiervan mag 10% worden ingezet voor
de organisatie van het project.

Per brief van 15 december 2010 van het
Supervisieteam Hart van Zuid is hr. Velsink benoemd
als lid namens de Monumentencommissie in het
Supervisieteam. Tevens is Hr. Velsink benoemd als
lid van de werkgroep Industrieel Erfgoed.
De Monumentencommissie heeft voor zowel
Supervisieteam als werkgroep Industrieel Erfgoed,
Hr. H. De Gruil, voorzitter van de MC, aangewezen
als plaatsvervangend lid.

De Monumentencommissie speelt een centrale rol in
de organisatie van het project “Verbetering culturele
waarde van het Tuindorp”, het behandelen van de
aanvragen en het organiseren van de aanbesteding
van de gesubsidieerde werkzaamheden. In 2011 komt
dit project tot uitvoering. De Monumentencommissie
heeft zich ervoor beijverd de criteria voor toekenning
te concretiseren in technische en vormgevingvoorbeelden van uit te voeren werkzaamheden.
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BEGRAAFPLAATS BORNSESTRAAT
De gemeente is gestart met een verbeterplan van de
Begraafplaats aan de Bornsestraat; deze is als geheel
aangewezen als rijksmonument.. Het verbeterplan
heeft betrekking op verharding van paden,
verandering van de gazons en de aanleg van een
nieuw pad. Verder is het plan om een meditatietuin
aan te leggen met afscheidingsmuur.

OPEN MONUMENTENDAG
Net
als
voorgaande
jaren
heeft
de
Monumentencommissie
bijgedragen
aan
de
organisatie
en
uitvoering
van
de
Open
Monumentendag Hengelo.

De Monumentencommissie heeft in zijn brief van 30
juni 2010 zijn visie gegeven op de veranderingen aan
de begraafplaats. In de kern kwam deze er op naar
dat:

In hoofdzaak kon op die dag worden deelgenomen
aan bustochten langs 20ste eeuwse panden en een
wandelroute. Leden van de Monumentencommissie
waren ter beschikking om toelichting te geven en
vragen te beantwoorden.
De reactie op de dag waren positief; het weer was
goed en rondtours waren meestal volgeboekt.

• voor het verbeterplan een aanvraag voor een
monumentenvergunning moet worden gedaan;
• de visie moet zijn vermeld waarop het
herinrichtingsplan is gebaseerd en de historische
gegevens die daaraan ter grondslag liggen;
• het doel van de bescherming is om de verschillende
tijdsbeelden zo goed mogelijk in stand te houden en
aan huidige en toekomstige generaties te laten zien
hoe er ooit werd omgegaan met de dood en hoe men
daar vorm aan gaf.
In verband hiermee is door B&W de voorzitter van
de Monumentencommissie lopende dit proces als
adviseur toegevoegd aan het uitvoerende projectteam.
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III BIJZONDERE
GEBEURTENISSEN OP
MONUMENTENGEBIED
LANDELIJK
WABO
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht van toepassing. Voornaamste doel
van deze wijziging is dat alle ‘losse’ vergunningen
worden
ondergebracht
onder
de
omgevingsvergunning. Zo werd in het verleden
bijvoorbeeld een apart sloop, kap- inrit- bouw en/of
monumentenvergunning aangevraagd en al of niet
verleend. Zo kon het voorkomen dat er een
vergunning werd verleend voor de bouw van een
garage, maar dat de boom die op de toekomstige inrit
blijkt te staan niet mocht worden gekapt. Nu alles in
één vergunning is gegoten zou dit eenvoudiger
moeten zijn richting de aanvragers.
Een tweede aspect van de omgevingsvergunning is
dat de aanvragen bij voorkeur digitaal moeten worden
ingediend (overgangsperiode van twee jaar) en digitaal
door de gemeenten worden behandeld. Hengelo heeft
dit vooruitstrevend aangepakt. Alles wordt digitaal
ingenomen (of gescand) en digitaal behandeld en
afgehandeld. Dit heeft voor alle betrokken
ambtenaren bij de gemeente gevolgen. Zo worden nu
middels grotere en vaak twee beeldschermen
aanvragen bekeken en afgedaan. De software die
gebruikt wordt door de gemeente Hengelo heet Squit.
De papierstroom is sindsdien behoorlijk gereduceerd.
De monumentencommissie is evenals de RCE
(Rijksdienst Cultureel Erfgoed) een extern
adviesorgaan. Zo staat de RCE geregistreerd binnen
het OLO (Omgeving Loket Online) met een eigen
‘adres’ waar eventuele verzoeken om advies naar toe
worden gestuurd. De RCE adviseert dus ook via de
digitale snelweg.

De MC vindt het van belang dat ze Wabo-proof is,
d.w.z. dat ze volwaardig meedraait en erkend wordt
binnen de nieuwe vergunningsmethodiek. Gezien de
beperkte doorlooptijd die nu aan de adviesaanvraag is
verbonden is voor een adequate verwerking, opname
in Squit noodzakelijk. De MC streeft er daarom naar
alsnog in die digitale workflow te worden
opgenomen.

MOMO
Er gaat de komende jaren veel veranderen in de
monumentenzorg. In november 2009 stemde de
Tweede Kamer in met de moderniseringsplannen van
minister Plasterk.
Het gaat om drie grote veranderingen:
• Cultuurhistorische belangen
ruimtelijke ordening.

meewegen

in

de

• Krachtiger en eenvoudiger regels.
• Herbestemmen van monumenten die hun functie
verliezen.
Waarom moderniseren?
De Monumentenwet stamt oorspronkelijk uit het
begin van de twintigste eeuw. Het denken over de
omgang met monumenten is sindsdien sterk
veranderd. Kenmerken zijn een verschuiving in
denken van object naar gebied en van behoud naar
ontwikkeling. Ook het denken over de organisatie
van de monumentenzorg is veranderd. Daarom moet
het systeem worden aangepast aan de ontwikkelingen
De MC zorgt dat ze MoMo proof is, d.w.z. dat
Cultuurhistorie meeweegt in de ruimtelijke ordening,
er heldere, krachtige en eenvoudiger regelgeving is en
hergebruik en herbestemming bevorderd wordt

Het was lang onduidelijk of de monumentencommissie zou worden opgenomen in het digitale
vergunningsmethodiek (“Squit”). Dit blijkt niet het
geval. De verzoeken voor advies kunnen alleen door
tussenkomst van de ambtenaar in de Technische
commissie aan de orde worden gesteld. Het
uitgebrachte advies kan vervolgens opnieuw slechts
door tussenkomst van de ambtenaar in het systeem
worden ingebracht.

Jaarverslag 2010, Monumentencommissie Hengelo

9

LOKAAL
In december is de “Rijksprijs voor inspirerend
opdrachtgeverschap”, De Gouden Piramide 2010,
toegekend aan de basisschool St. Plechelmus, Dr.
Schaepmanstichting en de gemeente Hengelo voor
de ingenieuze huisvesting van een Dalton basisschool
in de leegstaande Heilige Hart kerk in Hengelo.
Het door de Monumentencommissie in het leven
geroepen “Puienspreekuur” blijkt te voorzien in een
behoefte. Inmiddels zijn meerdere puien in de
binnenstad aangepakt met een bijdrage uit deze
subsidiepot.

Totaal zijn in het register opgenomen:
99 rijksmonumenten (alle objecten geteld)
107 gemeentelijke monumenten
33 beschermde gemeentelijke karakteristieke
panden
2 archeologische gemeentelijke monumenten
12 voorgedragen gemeentelijke monumenten
1 beschermd dorpsgezicht.
Van elk object is onder meer een beschrijving en
een foto opgenomen.
Dit monumentenregister is te raadplegen via de
website van de gemeente door:

Verder, in steekwoorden:
Archeologische opgraving Broek Noord, twee
boerderijen.
Brief over Tuindorp ’t Lansink aan B&W.
Notitie funerair erfgoed overgenomen als uitgangspunt voor MC-actie.
Rapport Erfgoedinspectie verschenen.
HOTLO, ondersteuning van initiatief door
Monumentencommissie.
Nieuwe erfgoed Nota.





IV MONUMENTENBESTAND

•
•
•

De monumenten van Hengelo zijn beschreven in het
monumentenregister. Het register bevat zowel de
rijks- en gemeentelijke monumenten als de
gemeentelijk beschermde karakteristieke panden.
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via het menu: “Bezoek Hengelo”
het onderwerp: “Historie” te kiezen
waarna “Monumenten” aangeklikt
worden.

moet

Naast het monumentenregister zijn hier ook de
volgende onderwerpen te raadplegen:
•
•

Monumentencommissie (jaarverslagen en
verordening)
Aanvragen
monumentenvergunning
(nu
omgevingsvergunning)
Beschermd dorpsgezicht Tuindorp ’t Lansink
Onderhoudscontract Tuindorp ’t Lansink
Subsidie
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