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I ORGANISATIE EN PROCEDURE
STATUS
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.
Per 31 december 2010 kent de commissie nu de
volgende samenstelling:
Hans de Gruil (voorzitter)
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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
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MISSIE
Wat willen we bereiken?
De MC van Hengelo heeft als missie het behoud,
het beter zichtbaar maken en het beleefbaar maken
van het cultuurhistorisch erfgoed voor de bewoners
van Hengelo als een belangrijk onderdeel van hun
leefomgeving. Op deze wijze tracht de MC bij te
dragen aan het genereren van enthousiasme voor
en betrokkenheid bij het behoud en de
herbestemming van onroerend cultuurhistorisch
erfgoed.
de loop der jaren structureel breder geworden
dan de in de verordening opgenomen taken.
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 redengevende
beschrijvingen daartoe,
• de inhoudelijke aanpassing van de
erfgoedverordening,
• het op verzoek deelnemen aan c.q. adviseren bij
de voorbereiding van nota’s, geplande
bouwprojecten 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.

MEERJARENTHEMA’S
Strategische issues.
De MC zet zich de komende jaren in voor het
bereiken van een aantal concrete ontwikkelingen
en verbeteringen. De Monumentencommissie
gaat hierbij uit van de hierboven geformuleerde
missie gericht op de verbetering van de
zichtbaarheid en de beleving, behoud en
bescherming van het erfgoed in Hengelo. Het
uitgangspunt voor haar activiteiten is de
hierboven genoemde visie, waarbij rekening
wordt gehouden met de toegelichte ervaringen
en ontwikkelingen.
In de vijf onderstaande meerjarenthema’s zijn de
inzet voor de komende jaren geconcretiseerd.
1.

MEERJARENPLAN
In 2011 heeft de Monumentencommissie zich
bezonnen op haar taken en toekomst. Dit is
uitgemond in het in december verschenen
Meerjarenprogramma
2011-2014
van
de
commissie. In dit programma is de onderstaande
samenvatting van Missie en Meerjarenthema’s
van de Monumentencommissie opgenomen:
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2.

3.

4.

Aanscherping positie en inbreng MC in
beleidsvoorbereiding
en
–uitvoering
erfgoed.
Als
speerpunt
van
haar
ontwikkelingsactiviteiten in de planperiode
2011-2013 kiest de MC de zogenaamde
“tweede tranche van de Wederopbouw”
Kwaliteit advisering vergroten o.m. door
verbetering van de transparantie en
“meetbaarheid” van zijn werkzaamheden.
De MC beijvert zich er voor het verhaal van
Hengelo op levendige, begrijpelijke wijze
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5.

onder de aandacht van de bevolking te
brengen door het zichtbaar maken van de
“cultuurhistorische parels” van Hengelo.
De MC stimuleert de totstandkoming van
een Stichting Stadherstel en het herstel van
probleemmonumenten.

JAARVERSLAGEN
Met ingang van 2010 brengt de commissie het
jaarverslag ook weer in “papieren vorm” uit, om
het aan een beperkte groep belanghebbenden ter
beschikking te stellen. De jaarverslagen zijn met
ingang van dit jaar ook in te zien op de website
van
de
Monumentencommissie
(www.monumenten-hengelo.nl).

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 cultuur-historische
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.

VERGADERINGEN
De commissie kwam in 2011, 10 keer samen in
reguliere vergadering; 16 mei bezocht de
commissie samen met wethouder Jan Bron de
kerk, “God-is-liefde”, en had aansluitend
werkoverleg met hem. Daarnaast vergaderde de
Technische
Commissie
maandelijks
ter
beoordeling
van
voorliggende
monumentenaanvragen,
dan
wel
de
schetsontwerpen,
vooruitlopende
op
de
definitieve monumentenaanvraag.
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II ACTIVITEITEN VAN DE COMMISSIE

• Paul Krugerstraat 17 winkelpand;
• Reparatie dak museum HEIM na looddiefstal;

AANVRAGEN
MONUMENTENVERGUNNING

• Hotel De Kroon, toelichting door hr. Van

In dit verslagjaar zijn verzoeken om
monumentenvergunning voor wijziging(en) van
de volgende monumenten ontvangen:

• Renovatie woningen Kalander- , Twijn- en

Wanrooy;

Ketelstraat;
• Hotel ’t Lansink uitbreiding, toelichting door hr.
Brouwers en De Groot van Satijn plus.
De Technische Commissie heeft over deze
verzoeken advies uitgebracht.

AANWIJZING MONUMENTEN
VOORGEDRAGEN
In 2011 heeft B&W de Monumentencommissie
niet om advies gevraagd.

• Stadhuis;
• Tuindorp ’t Lansink;

VOORBESCHERMD

• Sluizencomplex;

In december 2011 zijn de volgende panden
voorbeschermd:

• Weversweg 1;
• W. de Clerqstraat 65;
• Stucwerk zijgevel Heemafstraat;
• Herbestemming Erve Wolfkotte , rijksmonument,
te Beckum;

• Deldenerstraat 74-74a woning, onderdeel van de
gevelrij Hotel de Kroon;
• Kasbah, woningbouwcomplex Piet Blom.

• OLV kerk;
• Brinkhuisweg 6: rijksmonument: betreft
raamhout, glas en luiken;

•

AANGEWEZEN
• Tuindorp ’t Lansink: e-laad paal;
• Tuindorp ’t Lansink: betreft potentiële aankoop
en sloop Twijnstraat nummer 5;

In december 2011 zijn de volgende panden door
het College van Burgemeester en Wethouders
definitief
aangewezen
als
gemeentelijk
monument:

• Paul Krugerstraat 31: gemeentelijk monument;
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• Bartelinkslaantje 21, blokhut;
• Twekkelerweg 311, tribune;
• Prins Bernhard Plantsoen;
• Deldenerstraat 62t/m 68, hotel de Kroon.

TUINDORP ’T LANSINK
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 hiervoor als pilot
zal fungeren. Voor het programma staat €
200.000 ter beschikking; hiervan mag 10%
worden ingezet voor de organisatie van het
project.

behandelen van de aanvragen en het organiseren
van de aanbesteding van de gesubsidieerde
werkzaamheden. In 2011 is dit project tot
uitvoering gekomen. Een werkgroep is ingesteld
onder voorzitterschap van de voorzitter van de
Monumentencommissie.
De Monumentenwacht, de Stichting Tuindorp,
een bewoner en de gemeente maken ook deel
uit van de werkgroep. De Monumentencommissie heeft zich ervoor beijverd de criteria
voor toekenning te concretiseren in technische
en vormgeving-voorbeelden van uit te voeren
werkzaamheden.
De
aanbesteding
heeft
plaatsgevonden van 3 gebieden onder de
voorwaarden van deskundigheid en de inzet van
leerlingen. De gedeputeerde Ranter heeft het
startsein gegeven van de uitvoering. De animo
tot deelname is erg groot. Daarom is gestart met
een fase 1. Afhankelijk van het verloop zal
bekeken worden of er nog financiële ruimte is
voor een fase 2.

HART VAN ZUID

De ‘Werkgroep Industrieel Erfgoed’ en het
‘Supervisieteam
(breed)’,
waarin
de
Monumentencommissie, is vertegenwoordigd,
hebben in het afgelopen jaar 2 resp. 1 keer
vergaderd.
Vanuit de Monumentencommissie is bepleit om
de situering van de HOTLO in het
inrichtingsplan mee te nemen en een ‘win-winsituatie’ te creëren.
De Monumentencommissie speelt een centrale
rol in de organisatie van het project “Verbetering
culturele waarde van het Tuindorp”, het
Jaarverslag 2011, Monumentencommissie Hengelo
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(Hesselman Omkeerbare Tweetakt Langsspoeling
Oplading motor – afgekort HOTLO)

veranderingen aan de begraafplaats. In de kern
kwam deze er op naar dat:

De stichting S.O.S. Hotlo is zeer actief en
communicatief en inventief bezig om de Hotlo
uit het laatste varende schip aan de wal te
krijgen in Brazilië.

• voor het verbeterplan een aanvraag voor een
monumentenvergunning moet worden gedaan;

De Monumentencommissie van Hengelo heeft
de Stichting “Save Our Stork (SOS) – HOTLO”
initiatiefgroep steun betuigd en B. en W.
geadviseerd mee te werken aan de plaatsing van
de deze formidabele motor in Hengelo.
De Monumentencommissie wil benadrukken dat
een goede ruimtelijke inpassing van groot belang
is.
Wat betreft het zoeken van een geschikte locatie
denkt de Monumentencommissie in de eerste
plaats aan het gebied ten zuiden van het station.
Immers hier bevinden zich de nog aanwezige en
voormalige Storkfabrieken en is het karakter van
de bebouwing naar maat en schaal passend bij
de HOTLO. Ook het Twents Techniekmuseum
HEIM bevindt zich in dit gebied.

BEGRAAFPLAATS BORNSESTRAAT

• de visie moet zijn vermeld waarop het
herinrichtingsplan is gebaseerd en de historische
gegevens die daaraan ten 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. Het plan is aanzienlijk
aangepast. Mede op basis van een door de
Monumentencommissie opgestelde beleidsnota,
waarin de tijdslagen centraal zijn gesteld.

OPEN MONUMENTENDAG

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.

De Monumentencommissie heeft in zijn brief
van 30 juni 2010 zijn visie gegeven op de
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Net
als
voorgaande
jaren
heeft
de
Monumentencommissie bijgedragen aan de
organisatie en uitvoering van de Open
Monumentendag Hengelo op 10 september. Het
thema is dit jaar Nieuw gebruik- Oud gebouw.
De grote trekker is de Heilige Hartkerk, waarin
dit jaar de st. Plechelmusschool is ondergebracht. De school heeft de Gouden piramide
voor uitmuntend opdrachtgever-schap in 2011
gewonnen. Ook het Heim, het historisch
Museum, Akkuh en het architectenbureau MAS
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doen mee. De bekende schoolbus is ingezet,
maar trok minder publiek. Een speciale fietsroute is ontworpen die wel veel belangstelling
trok. De speciale folder ziet er zeer goed uit. De
dag verliep heel goed met veel enthousiaste
mensen en mooi weer. De informatie en
communicatie kan echter nog verbeterd worden.
Op 9 september hebben 2 scholen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid tot het bezoeken
van een monument.

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- inritbouw
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.
Het was lang onduidelijk of de Monumentencommissie zou worden opgenomen in het
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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.
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.

Het “Steunpunt cultureel erfgoed” in Overijssel
heeft een wegwijzer voor een MoMo- proof
toekomst van de gemeente uitgebracht. Hierin
staan de volgende punten: De gemeente moet
een beschrijving geven van de wijze waarop
rekening is gehouden met de aanwezige
cultuurhistorische waarden. De gemeente moet
cultuurhistorische
waarden
opnemen
in
bestemmingsplannen. De gemeente kan erfgoed
inzetten ter promotie van de gemeente en ter
versterking van het toeristisch beleid. De
gemeente kan actief beleid opzetten om vitaal
gebruik van kerkelijk vastgoed te bevorderen.

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 meewegen in de
ruimtelijke ordening.
• 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.
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Bij de uitvoering kan de gemeente gebruik
maken van specifieke stimuleringsregelingen van
rijk en provincie. De gemeente kan beleid voor
Wederopbouwwijken
en
invalswegen
aanpakken. De verouderde voorschriften van
tuindorp ’t Lansink kunnen worden herzien. De
gemeente kan structureel ambtelijk overleg
voeren om ruimtelijke ontwikkelingen en
cultuurhistorie op elkaar af te stemmen. Er kan
meer onderzoek gedaan worden naar de panden
in het buitengebied. De gemeente kan de
formatie voor taken cultuurhistorie aanvullen tot
1,0 fte. om enigszins de balans tot de omvang
van het werk af te stemmen met de beschikbare
informatie.
Kortom er is nog een lange , maar interessante
weg te gaan. Erfgoed kan, mits goed opgepakt,
een belangrijke kwalitatieve factor worden in
leefomgeving, beleving en identiteit van
Hengelo.
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LOKAAL.
OVERLEG MET DE
PORTEFEUILLEHOUDER.
Met wethouder Jan Bron is een aantal keren
constructief overleg gevoerd en de wethouder
heeft ook een vergadering van de MC
bijgewoond.

WEDEROPBOUWGEBIEDEN
AANGEWEZEN.

De Monumentencommissie heeft zich al de
nodige
tijd
bezig
gehouden
met
de
Wederopbouw in Hengelo. Voor het erfgoed van
Hengelo de belangrijkste periode, met name
door de sterke groei van Hengelo vanaf de
tweede wereldoorlog. Een aantal gemeentelijke
monumenten , zoals b.v. de Telgenflat, panden
aan de Markt en de Enschedesestraat zijn al
vastgesteld. Het Rijk heeft de waarde van deze
periode nu ook een belangrijke plaats gegeven in
haar visie Erfgoed en Ruimte (Kiezen voor
karakter). Het Rijk kiest voor vijf prioriteiten in
zijn
gebiedsgerichte
erfgoedbeleid.
Wederopbouw, het tonen van een tijdperk is een
van deze vijf prioriteiten. Zij gaat de zorg voor
het cultureel erfgoed sterker verbinden met
andere
ruimtelijke
vraagstukken.
Op
gebiedsniveau wil het Rijk samen met de andere
overheidslagen het cultuurhistorisch karakter
behouden en versterken. Zij heeft daartoe 30
aandachtsgebieden wederopbouw in heel
Nederland aangewezen. Hengelo blijkt over 2
wederopbouwgebieden te beschikken namelijk
de Binnenstad en de woonwijk Klein Driene.
Daarmee is Hengelo , met Rotterdam, de enige
stad in Nederland met meerder gebieden. Eind
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2011 is overleg gestart tussen RCE en de
gemeente en de Monumentencommissie om te
bepalen wat dit concreet gaat inhouden en hoe
de rolverdeling is. Een en ander moet uitmonden
in bestuurlijke afspraken tussen het rijk en de
gemeente over het behoud en de toekomst van
de twee gebieden. Ook is bekend geworden dat
er nog een nieuwe ronde rijksmonumenten
aankomt. En wel voor de periode 1959- 1965.

BADHUIS OLDENZAALSE STRAAT.

Welbions blijkt niet in staat te zijn haar plan uit
te voeren om haar nieuwe hoofdkantoor in de
Ariensschool samen met het Badhuis onder te
brengen. Welbions wil van de panden af en heeft
overleg gevoerd met de gemeente hoe verder.
Een onbekende projectontwikkelaar heeft
gemeld dat hij de Ariensschool wil aankopen en
opknappen onder de voorwaarde dat hij de
beschikking krijgt over de grond waar het
badhuis op staat en dat hij daar een nieuwe
invulling aan kan geven nadat het Badhuis is
gesloopt. Een grote publieke commotie is het
gevolg. Ook personen, instellingen, waaronder
de Bond Heemschut, en politieke partijen roeren
zich. In een raadscommissie fysiek wordt hier fel
over gedebatteerd. De wethouder geeft aan geen
mogelijkheden te zien tot hergebruik en herstel
en hier ook het geld niet voor te hebben. Het
pand heeft te lang leeg gestaan en is te sterk
verwaarloosd. De wethouder zegt toe te komen
met een nieuwe nota Erfgoed Hengelo, op te
stellen samen met de Monumentencommissie,
waarin ook wordt ingegaan op de vraag over het
onderhouden
van
nieuwe
gemeentelijke
monumenten. De Monumentencommissie heeft
op deze raadscommissievergadering ingesproken
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en als haar advies aangegeven niet tot sloop over
te gaan en samen met partijen op zoek te gaan
naar een nieuwe invulling en restauratie van het
Badhuis. Mocht desondanks besloten worden tot
verder overleg over verkoop en sloop van het
Badhuis en hergebruik en restauratie van de
Ariensschool
dan
adviseert
zij
de
Monumentencommissie nauw te betrekken. B.
en W. voert verder overleg met de onbekende
projectontwikkelaar.

LIJST WAARDEVOLLE PANDEN.
De Monumentencommissie is begonnen met het
inventariseren van waardevolle panden, met en
zonder monumentstatus, die voor Hengelo van
cultuurhistorische waarde zijn. Het is de
bedoeling van de MC om met een lijst
waardevolle panden te komen en daar met de
gemeente en de eigenaren afspraken over te
maken hoe met deze panden omgegaan moet
worden.
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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.
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.
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Van elk object is onder meer een beschrijving
en een foto opgenomen.
Dit monumentenregister is te raadplegen via
de website van de monumentencommissie
(www.monumenten-hengelo.nl).
NB. Het register is ook te vinden op de
website
van
de
gemeente
(www.hengelo.nl).
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