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2. 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 haar werkzaamheden. 

 Samenstelling commissie 

De leden worden benoemd conform de 
Verordening op de Monumentencommissie van 
de gemeente Hengelo (Ov.) 2004.  

Dit jaar eindigt de zittingstermijn van Gooike 
Postma. Op 10 september heeft de commissie 
in aanwezigheid van wethouder Jan Bron 
afscheid van hem genomen. Gedurende de 
acht jaar van zijn deelname aan de 
Monumentencommissie heeft Gooike een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van 
de commissie. Per 1 september is Ronald 
Olthof toegetreden als lid van de 
Monumentencommissie. Hij is architect bij 
Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen 
architecten in Hengelo. 

 
 
Per 31 december 2012 kent de commissie nu 
de volgende samenstelling: 

Hans de Gruil (voorzitter) 

Harm van Egmond (secretaris) 

Richard Brok 

Adri Albert de la Bruhèze 

Ronald Olthof 

Peter van der Heijden 

Adriaan Velsink 

De Monumentencommissie wordt ondersteund 
door Jan Kees Stegeman (beleidsmedewerker 
monumentenzorg van de gemeente). Verder 
woont ook Wolter Brinkhuis de vergaderingen 
van de MC en TC bij. De heer Brinkhuis 
ondersteunt de heer Stegeman. 

 

 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. Het 
takenpakket is 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 onder 
meer: 

-‐ 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. 

 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: 

 Missie  

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. 

 Meerjarenthema’s 

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.  
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In de vijf onderstaande meerjarenthema’s is de 
inzet voor de komende jaren geconcretiseerd. 

1. Aanscherping positie en inbreng MC in 
beleidsvoorbereiding en –uitvoering 
erfgoed. 

2. Als speerpunt van haar 
ontwikkelingsactiviteiten in de 
planperiode 2011-2013 kiest de MC de 
zogenaamde “tweede tranche van de 
Wederopbouw”  

3. Kwaliteit advisering vergroten o.m. door 
verbetering van de transparantie en 
“meetbaarheid” van haar werkzaamheden. 

4. De MC beijvert zich er voor het verhaal 
van Hengelo op levendige, begrijpelijke 
wijze onder de aandacht van de 
bevolking te brengen door het zichtbaar 
maken van de “cultuurhistorische parels” 
van Hengelo. 

5. 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 2012 ook in 
te zien op de website van de 
Monumentencommissie (www.monumenten-
hengelo.nl). 

 Vergaderingen 

De commissie kwam in 2012, 11 keer samen 
in reguliere vergadering. Op 14 mei en 10  

 
 
september vergaderde de commissie samen 
met wethouder Jan Bron. 
Daarnaast vergaderde de Technische 
Commissie 9 keer 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 
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.  

 

3. REGULIERE ADVIESTAKEN 

 Aanvragen van 
Monumentenvergunningen voor 
bouwplannen 

-‐ Stadhuis (slopen loopbrug e.a.),  
-‐ Badhuis, 
-‐ Ariensschool, 
-‐ Oldenzaalsestraat 347,  
-‐ Buitenweg 20,  
-‐ Steynstraat 72 (voegwerk zijgevel),  
-‐ Koetshuis Pastoriestraat 45,  
-‐ Hotel ’t Lansink (keuken),  
-‐ CT Storkstraat 16-18,   
-‐ Kasbah (diverse aanpassingen),  
-‐ CT Storkstraat 47 (zonnepanelen), 
-‐ Nieuwbouw Stadskantoor  



Jaarverslag Monumentencommissie Hengelo 2012 6 

 
 
-‐ Landmansweg (zandsteen palen), 
-‐ Drienerschool Drieneresweg 145,  
-‐ Vondelstraat 2 (vml. Bibliotheek), 

 Informeel overleg over 
voorgenomen bouwplannen 

-‐ Deldenerstraat 25, 27  
-‐ hoek Pastoriestraat/Deldenerstraat,  
-‐ Pastoriestraat 32 (loods),  
-‐ Enschedesestraat 244-250 

(arbeiderswoningen),  
-‐ Ontwikkeling locatie tennisbaan Tuindorp,  
-‐ Luifel DUX, Markt,  
-‐ Oldenzaalsestraat 347 (urnenmuur),  
-‐ Beckumerstraat 46,  
-‐ Oude Hengeloseweg 130 (Kloas aan de 

Brug),  
-‐ Breemarsweg 348 t/m 398 (renovatie flats) 

herhaald,  
-‐ Kunstwerken aan het Stadhuis,  
-‐ Groenadoptie CT Storkplein,  
-‐ Vijverlaan 14,  
-‐ Speelplek Dieselstraat,  
-‐ Kasbah (dakramen),  
-‐ Flowserve Lansinkesweg, herhaald 

(Kozijnen),  
-‐ Grundellaan 18,   
-‐ Groot onderhoud Tuindorpbad,  
-‐ Deldenerstraat 59. 
 
 
 

 

4. REALISERING 
MEERJARENPROGRAMMA 

4.1. ERFGOEDBELEID 

 Hart van Zuid: Deelname aan 
brede supervisorteam en 
werkgroep industrieel erfgoed. 

De ‘Werkgroep Industrieel Erfgoed’, waarin de 
Monumentencommissie is vertegenwoordigd, 
heeft het afgelopen jaar 2 keer vergaderd. 
Aan de orde kwam de doortrekking van Laan 
van Zuid naar zowel het Industrieplein als de 
aansluiting van de Laan van Zuid op de A35. 
Ook werden plannen besproken voor de 
vestiging van het WTC-Twente in delen van de 
voormalige MTS aan het Industrieplein. 
Markante gedeelten van dit waardevolle 
complex krijgen in deze plannen een goede 
herbestemming. De Monumentencommissie 
juicht deze ontwikkeling dan ook van harte toe. 
Zorgen zijn er over het ‘Verenigingsgebouw’. 
De financiering van de restauratie en 
transformatie van dit bijzondere monument is 
moeilijk rond te krijgen. 

 Morele en deskundige 
ondersteuning Stichting HOTLO,  

De Monumentencommissie, die een goede 
situering van deze monumentale motor bepleit, 
heeft tot zijn vreugde kunnen constateren, dat 
binnen de projectorganisatie van Hart van Zuid 
wordt bezien of situering in het Hijsch-
complex mogelijk is. 
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 Oude begraafplaats Bornsestraat.  

De Monumentencommissie overlegt met de 
VGO (Vereniging Gemeenschappelijk 
Onderhoud) over de instandhouding van de 
grafzerken en het 100 jarig bestaan (mede 
gezien het thema van de Open 
Monumentendag: Groen van toen).  
De gemeente is eigenaar van de begraafplaats, 
met uitzondering van het poortgebouw uit 
1892. De gemeente krijgt een ton voor de 
restauratie (en die van de Joodse Begraafplaats) 
van de Provincie. 
Met de bijdrage van de provincie kunnen 
enkele graven worden gerestaureerd. 

 

 Joodse begraafplaats 
Dennebosweg 

De Monumentencommissie adviseert over de 
plannen om de Joodse begraafplaats 
(rijksmonument) op te knappen. De joodse 
Israëlitische gemeenschap is eigenaar van de 
grond. Zij heeft eind 2011 de Stichting 
‘Onderhoud Joodse begraafplaats Gemeente 
Hengelo’ opgericht, om de restauratie vorm te 
geven. Bij de restauratie moeten onder meer 
herstelwerkzaamheden verricht worden aan het  
 
 
 

 
 
poortgebouw, het washuisje, circa 90 graven 
en smeedijzeren hekwerken op het terrein. 
Daarnaast wordt zo’n 150 meter erf afscheiding 
hersteld of geheel vervangen door metselwerk. 

 

 Participeren bij wijkplannen m.b.t. 
monumenten bv. Kasbah, Klein 
Driene enz. In overleg met 
Welbions en gemeente. 

De Monumentencommissie is betrokken bij het 
overleg tussen RCE (Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed), Welbions, gemeente Hengelo over de 
mogelijkheden tot ontwikkeling van deze 
gebieden; mede in relatie tot het programma 
Wederopbouwgebieden van de RCE. 

Klein Driene bestaat uit Klein Driene I en II 
( Klein Driene en de Noork). Onderwerp van 
de ontwikkeling zijn: 

De ordening van wijkwinkels en winkelcentra, 
horeca, maatschappelijke voorzieningen en de 
sloop, herbouw c.q. vervanging van de 
bestaande woningbouw. 

De RCE hecht waarde aan de stempelstructuur, 
units/ complexwoningen( verschillende  
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woningtypen), aardige afwisseling hoog/ laag, 
typen en woninggroottes, veel collectief groen, 
parkeren binnen de stempels, lange brede, 
straten. Er is wellicht een Rijksmonument op 
komst. 

De Monumentencommissie adviseert uit te 
gaan van de kwaliteiten van Klein Driene: 
stedenbouwkundig plan, groenstructuur, 
woningvariatie en leefbaarheid. De 
Raphaëlkerk is heel belangrijk als fysiek en 
mentaal centrum van de wijk. Er zijn zorgen 
over de toekomst van de voorzieningen en over 
het gemis aan centrale welzijnsvoorzieningen. 
Het is belangrijk om met elkaar als partijen 
samen met bewoners te werken aan integrale 
ontwikkeling van de wijk met respect voor haar 
verleden en open oog voor de potenties, met 
inzet van alle partijen. 

 Participeren in project Lange 
Wemen 

De Monumentencommissie is betrokken bij het 
proces van de planvorming van de Lange 
Wemen.  
De commissie richt zich met name op de 
aansluiting van het nieuwe stadskantoor op het 
Raadhuis en op de inpassing van het geheel in 
de openbare ruimte. De waarden van het 
Raadhuis als potentieel rijksmonument zijn 
hierbij leidend.  
E.e.a. is eveneens onderwerp bij de 
kwartaalbesprekingen met de wethouder. 

 

 Uitbrengen meerjarenprogramma 
2011-2017  

In januari bracht de Monumentencommissie 
zijn Meerjarenprogramma 2011-2014 uit. Het 
jaarplan 2012 en volgende jaren zal aansluiten 
op de hoofdpunten uit dit 
meerjarenprogramma. Dit jaarverslag volgt de 
onderwerpen die in het jaarplan 2012 zijn 
opgenomen. 

 Nota Erfgoedbeleid,  

19 november 2012 hield de 
Monumentencommissie een 
brainstormbijeenkomst ter voorbereiding van 
een bijdrage aan de opstelling van de Nota 
Erfgoedbeleid van de Gemeente Hengelo. De 
commissie acht het van belang dat de 
Gemeente voor dit onderwerp een actueel 
beleidsdocument uitbrengt. In 2013 zal de 
commissie hiervoor een kader uitbrengen. 
 

 Ondersteuning Stichting 
Pioneering bij project: 
Hergebruiken herbestemming (o.a. 
begeleiding stagiaires) 

Gedurende dit jaar droeg de 
Monumentencommissie zorg voor de 
begeleiding van het onderzoek presentatie 
advies “Herkerkelijking” uitgevoerd door de 
Saxionstudent  Sanne Beerlage. Dit onderzoek 
is inmiddels uitgemond in de scriptie:  
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Herkerkelijking in Hengelo (Behoud, 
transformatie en herbestemming van religieus 
erfgoed), 4 juni 2012. Het richt zich met name 
op de beantwoording van de vraag: “Wat te 
doen met (ongebruikte?) monumentale 
kerken?”. De commissie ziet in dit document 
een waardevolle basis voor verdere 
beleidsvorming op dit gebied in Hengelo. 

4.2. SPEERPUNTEN 

 2e trance Wederopbouw in 
Hengelo. Binnenstad, Klein Driene 
I en II. Opstellen project, 
organisatie, inventariseren, 
analyseren en maken van 
voorstellen/ concepten. Dit alles in 
overleg met RCE, gemeente en 
Welbions. 

De minister heeft twee 
wederopbouwgebieden in Hengelo 
opgenomen in de landelijke lijst van 30 
gebieden in Nederland. Het gaat om de 
Wederopbouw-binnenstad en de wijk Klein 
Driene. De Monumentencommissie heeft 
een interne werkgroep gevormd om zijn 
activiteiten rond dit onderwerp te bundelen.  

 
 
Er is in 2012 reeds enkele keren overleg 
geweest met de RCE over betekenis en 
vervolg van de aanwijzing. De RCE heeft de 
Gemeente Hengelo tevens gevraagd 
wederopbouwmonumenten voor te dragen 
als rijksmonument; de 
Monumentencommissie heeft hierover 
advies uitgebracht aan college van B&W. 
Uiteindelijk zijn de volgende gebouwen 
voorgedragen: 
  -  Raadhuis  
  -  Raphaëlkerk  
  -  Europatunnel 
  -  MTS  
De Monumentencommissie volgt de door 
de RCE georganiseerde Wederopbouw- 
platform bijeenkomsten. In 2013 zal een 
dergelijke bijeenkomst in Hengelo worden 
georganiseerd. 

 Subsidieproject Tuindorp. 
Afronden 

Voor fase 1 starten de laatste 
werkzaamheden voor 1 april en eindigen ��� 
voor de zomervakantie. Ze hebben een 
deelname percentage van resp. 60% ���en 
40% gehaald.  
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Fase 2 wordt enigszins anders aangepakt. 
Eigenaren kiezen een eigen aannemer en 
laten ���zelf offertes opstellen (wel aannemers 
met restaura 
tie-ervaring) de Gemeente verzorgt de 
technische ondersteuning.  
 

 Provinciale subsidie 

De provincie heeft een subsidie van 
€98000,- toegekend. Voor de joodse 
begraafplaats €50.000,-, voor de algemene 
begraafplaats €40.000,- en voor de 
Afrikaanderbuurt € 8000,-. De betreffende 
eigenaren van de begraafplaatsen moeten 
hetzelfde bedrag bijleggen. Voor de 
Afrikaanderbuurt gelden dezelfde regels als 
bij het Tuindorp, alleen wordt hier een 
maximum subsidiebedrag van € 750,- per 
element vastgesteld. Er is veel belangstelling 
voor het subsidieprogramma voor de 
Afrikaanderbuurt; de 
Monumentencommissie heeft bijgedragen 
aan de opstelling en toelichting van de toe 
te passen beleidsregels. Hiervoor is onder 
meer een Inloopspreekuur Afrikaanderbuurt 
gehouden, waarbij ook vertegenwoordigers 
van de Monumentencommissie aanwezig 
waren. 

 
 
 
 

 

4.3. KWALITEIT 
(TRANSPARANTIE) 
ADVISERING VERGROTEN 

 Uitbrengen Jaarverslag 2011 

Het is helaas niet gelukt in 2012 het 
jaarverslag 2011 uit te brengen (inmiddels 
in februari 2013 afgerond. Met de 
wethouder is afgesproken dit in het vervolg 
in het eerste kwartaal van het navolgende 
jaar te realiseren. 

 Uitbrengen Jaarplan 2013 

December 2012 is het jaarplan 2013 
uitgebracht. Net als in het voorgaande jaar 
is dit volledig geordend naar de opzet van 
het Meerjarenprogramma 2011-2014. 

 Lijst met waardevolle (evt. als 
monument aangewezen) panden 
opstellen en vervolgens plan van 
aanpak maken hoe dreigende 
sloop kan worden voorkomen. 

De Monumentencommissie werkt aan een 
overzicht van de waardevolle panden in 
Hengelo; een werkgroep uit haar midden 
besteedt hier aandacht aan. Het gaat om 
waardevolle panden, mogelijk kwetsbaar en 
de nog onbeschermde parels. Vooralsnog is 
er nog geen afgeronde aanpak voor de 
betekenis, opzet en inzet van een dergelijke 
lijst.  
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 Potentiële nieuwe monumenten 
aanwijzen. E.e.a. in overleg met 
eigenaren/gebruikers.  

PM 

 Werkwijze advisering aanpassen 
aan eisen m.b.t. de Modernisering 
van de Monumentenzorg – 
MOMO (voorkantsturing) en de 
Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht –WABO. 
Zogenaamd MOMO-proof maken 
van advisering. 

Geen nieuwe ontwikkelingen; zie 
jaarverslag 2011. 

 
 

4.4. ZICHTBAAR MAKEN 
CULTUURHISTORIE 
HENGELO 

 Website  www.monumenten-
hengelo.nl opzetten, uitwerken, 
uitbrengen en beheren. 

De website is sinds begin 2012 “in de 
lucht”. De Monumentencommissie beraadt 
zich nog op het ambitieniveau hier. 
Vooralsnog wordt een minimale vorm 
onderhouden. 
 
 
 
 
 

 

 Open Monumentendag 2012. 
Thema “Groene Monumenten” In 
overleg met Helemaal Hengelo, 
buroTrap, gemeente, Heim en 
Historisch museum Hengelo. 

Prins Bernard Plantsoen, Huijs Hengelo en 
de begraafplaats zijn de speerpunten in het 
programma van de Open Monumentendag 
op 8 september 2012. Met 600 bezoekers 
op de drie locaties gezamenlijk is de dag 
een groot succes. 
Deze dag is gecombineerd met de 
ingebruikname van het waterkunstwerk van 
Huijs Hengelo. Op die locatie is de Open 
Monumentendag geopend door Wethouder 
Jan Bron en vervolgens is het watereiland 
(kunstobject van Jeroen van Hoogstraten) in 
gebruik genomen door Wethouder Wieger 
Mulder.  
Op de huisplaats Huijs Hengelo konden 
voor het eerst de nieuwe informatiezuil en 
de glasplaquette met een doorzicht op het 
Huijs  worden getoond. Hier en op de 
locaties van de Oude Begraafplaats en het 
Bernardplantsoen zorgden 
verhalenvertellers voor een verbinding naar 
de tijd van het ontstaan van deze plekken. 

 Prijs voor “Het beste 
Monumentenplan” instellen 

De Monumentencommissie onderzoekt 
mogelijkheden en invulling. 
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 Stimulering totstandkoming St. 
Stadsherstel 

De Monumentencommissie neemt het 
initiatief tot de oprichting van de Stichting 
Erfgoed Hengelo. Het doel hiervan is ruimte 
te verkrijgen voor de activiteiten die niet 
binnen de context van de 
Monumentencommissie kunnen worden 
ontplooid. De verdere uitwerking hiervan 
zal in 2013 plaatsvinden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


