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1.  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 (B&W) 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.  

Marcel Elferink, nieuwe verantwoordelijk wethouder. 

2 juni heeft de kennismaking plaats gevonden met de nieuwe portefeuille houder. Dit was een positief 
en constructief gesprek volgens de vz. De wethouder heeft enthousiast de nota cultureel erfgoed 
verdedigd. Ook was hij positief over de Maand van de Wederopbouw in september, met als thema 
Industrie. 

In de septembervergadering 2014 heeft Richard Brok, in aanwezigheid van Wethouder Marcel Elferink, 
afscheid genomen als lid en vice voorzitter van de Monumentencommissie. Richard heeft 12 jaar zitting 
gehad in de commissie; we zijn hem erkentelijk voor zijn bijdrage gedurende al die jaren. Na een 
wervingsprocedure is Rianne van Wijngaarden aangewezen als zijn opvolger. Rianne is evenals Richard 
werkzaam bij het Architectenbureau MAS. 

Per 31 december 2014  kent de commissie nu de volgende samenstelling: 

Hans de Gruil (voorzitter) 

Harm van Egmond (secretaris) 
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Adri Albert de la Bruhèze 

Ronald Olthof 

Peter van der Heijden 

Adriaan Velsink 

Rianne van Wijngaarden 

De Monumentencommissie wordt ondersteund door Jan Kees Stegeman (beleidsmedewerker 
monumentenzorg van de gemeente). De technische commissie wordt nu ondersteund door Peter 
Leeuwerink van de Gemeente. De verslaglegging wordt verzorgd door Saskia Nijkrake. 

 

! Taken van de commissie 

De voornaamste taak van de Monumentencommissie is het geven van gevraagd en ongevraagd 
advies aan het College van B&W met betrekking tot monumentenzorg. Het takenpakket is in de loop 
der jaren structureel breder geworden dan de in de verordening opgenomen taken. Met vorige 
wethouder, Hr. Bron is afgesproken om, na het verschijnen van de nieuwe nota Erfgoed, het 
takenpakket van de commissie te heroverwegen en in een nieuwe verordening vast te leggen. 

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: 

Met een brainstormsessie heeft de Monumentencommissie dit jaar een begin gemaakt met een nieuw 
meerjarenprogramma; tijdvak 2014-2018 dat het aflopende programma 2012-2014 moet vervangen. 

Een van de belangrijke aandachtspunten hierin is het verhelderen van de rolverdeling tussen de 
Stichting Erfgoed Hengelo en de Monumentencommissie. Het Meerjarenprogramma zal in 2015 worden 
afgerond en aangeboden.  

! 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 



Jaarverslag 2014, Monumentencommissie Hengelo 5 

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 missie, waarbij 
rekening wordt gehouden met de toegelichte ervaringen en ontwikkelingen.  

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 

De jaarverslagen zijn in te zien op de website van de Monumentencommissie (www.monumenten-
hengelo.nl). Om het aan een beperkte groep belanghebbenden ter beschikking te kunnen stellen 
brengt de commissie het jaarverslag ook weer in “papieren vorm” uit. 

! Vergaderingen 

De commissie kwam in 2014, 11 keer samen in reguliere vergadering.  

Op 15 september vergaderde de commissie samen met wethouder Marcel Elferink. De 
Monumentencommissie stelt het op prijs om op deze manier aan haar beleid en aanpak regelmatig 
toe te kunnen lichten en te bespreken met de politiek verantwoordelijke wethouder. 

Daarnaast vergaderde de Technische Commissie 8 keer ter beoordeling van voorliggende aanvragen, 
dan wel de schetsontwerpen, vooruitlopende op de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. 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. 
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2.  REGULIERE ADVIESTAKEN 

! Vooroverleg over/Aanvragen van Monumenten-vergunningen voor bouwplannen 

. Asbestsanering Stadhuis 

. Verbouw school Beukweg, verbouw tot appartementen; meerdere plannen 

. Informatiebord ’t Lansink 

. Enschedesestraat 244 t/m 250, verbouw woningen 

. Herinrichting Ketelstraat 

. Voegwerk Lambooyhuis Langestraat 

. Plein 1918, nr. 4, 5 en 6 

. Plein 1918, criteria 

 

. Joodse begraafplaats Dennebosweg, aanbrengen metalen hekwerk 

. Vijverlaan 33 

. Lansinkweg, dakterras 

. Bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink 

. Lansinkweg 23, verbouw 

. Hermanstraat 1, verbouw  

. Verhardingen Tuindorp ’t Lansink 

. Woolderbeekweg 5, uitbouw 

. Woolderbeekweg 7, uitbouw 

. Joodse begraafplaats Dennebosweg, oprichten tuinmuur en herstel graven 

. Kasbah, Bazaar 1, plaatsing ventilatieroosters 

. Enschedesestraat 1, Lambertuskerk,  onderhoud 

. Deldenerstraat 36, geluidswerende voorzieningen 

. Boerhavelaan, aanpassing oude entree Koningin Julianaziekenhuis 

. Deldenerstraat 87, plaatsen dakkapellen 

. Beursstraat 7, kantoor/woonhuis, diverse aanpassingen 

. Vergunningvrij bouwen, informatie 

Advies, redengevende omschrijvingen van de 3 potentiële rijks-wederopbouw-monumenten:  
De MC is akkoord met de formuleringen ten aanzien van het Stadhuis, Europatunnel en Rafaëlkerk. 
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3.  REALISERING MEERJARENTHEMA’S 

3.1.  ERFGOEDBELEID 

1. Hart van zuid: Deelname aan breed Supervisieteam Hart van Zuid (in brede samenstelling) en 
Werkgroep  Industrieel Erfgoed.  

De gemeente heeft besloten het Projectbureau Hart van Zuid op heffen.  

De ontwikkeling en realisatie van plannen in het gebied wordt voortaan overgelaten aan de betrokken 
marktpartijen. Als kader hiervoor geldt het bestemmingsplan en de uitwerkingen daarvan, onder meer 
in het beeldkwaliteitsplan. De activiteiten in het gebied zullen voortaan worden benaderd als 
afzonderlijke projecten. 

Toetsing en begeleiding van de verdere ontwikkeling en realisatie van Hart van Zuid gaat via de van 
toepassing zijnde organen en onderdelen van de gemeente. Voor een (breed) supervisieteam Hart 
van Zuid met bevoegdheden ten aanzien van stedenbouwkundige opzet, planvorming en welstand, in 
het gebied, wordt geen plaats meer ingeruimd.  

 

De Monumentencommissie heeft haar zorg geuit over deze ontwikkelingen. De commissie vindt het 
geen goede ontwikkeling om nu de 
specifieke begeleiding van Hart van 
Zuid, van de gebiedsontwikkeling en 
het erfgoed daar binnen, geheel los 
te laten. De commissie pleit er voor 
om ook voor de komende jaren een 
supervisieteam te vormen dat de 
stedenbouwkundige opzet, het 
masterplan en de uitwerking van het 
gebied bewaakt. Het team moet 
deskundig van samenstelling zijn en 
een structureel karakter hebben. Een 
lid van de Monumentencommissie 
moet er onderdeel van uitmaken. 

 

Een aspect van deze discussie is het 
voornemen tot sloop van een deel van de voormalige Hofstede UTS aan het Industrieplein. De sloop 
past in de gedachten om op deze plek een groter kantorencentrum te bouwen. 

De Monumentencommissie heeft hierover het college negatief geadviseerd. De 
Monumentencommissie heeft juist een voorstel ingediend om dit waardevolle gebouw voor te dragen 
voor de status van gemeentelijk monument. In 2013 is de MTS door de Monumentencommissie ook al 
opgevoerd voor voordracht tot aanwijzing als rijksmonument. Dit in het kader van de hernieuwde 
landelijke aandacht voor wederopbouwarchitectuur in Hengelo en de conclusie van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed dat Hengelo een wederopbouwstad is van nationaal belang.  

E.e.a. is door de commissie in overleg met de Wethouder en het projectteam Hart van Zuid besproken 
en toegelicht. De Gemeenteraad heeft besloten niet tot sloop over te gaan. De raad wil dat betrokken 
partijen tot september 2016 onderzoeken of hergebruik en daarmee behoud van het gebouw mogelijk 
is. 

2. Morele en deskundige ondersteuning stichting Hotlo.  

Geen concrete betrokkenheid; het project is beëindigd. 
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3. Advisering en begeleiding VGO en gemeente m.b.t. restauratie graven en inrichting Oude 
Begraafplaats aan de Bornsestraat. 

De Monumentencommissie heeft een bijdrage geleverd in het opstellen van het plan voor nader 
archeologisch onderzoek naar het kerkje. Tevens is een plan uitgewerkt om het vroegere bestaan van 
dit kerkje publieksvriendelijker aan te bieden. 

 

Op basis van deze plannen is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie: dit verzoek is 
gehonoreerd met een toewijzing van een matchingssubsidie van 40%, beschikbaar voor archeologisch 
onderzoek. Bovendien is door werving 60% aan fondsen binnengehaald.  

De commissie is vervolgens betrokken geweest bij de begeleiding van de opzet, planning en uitvoering 
van het onderzoek. 

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

Klein Driene: ondersteuning 1ste aanvraag Visie Erfgoed en Ruimte samen met de Stichting Erfgoed 
Hengelo.  

De Monumentencommissie en de Stichting Erfgoed Hengelo spelen ook in 2014 een initiërende en 
ondersteunende rol in het proces om tot een geïntegreerde aanpak van groenontwikkeling en beheer 
in de wijk Klein Driene te komen. 

 

Het RCE, de gemeente en Welbions zijn de andere belangrijke partijen in dit proces. 

De werkgroep streeft naar het indienen van een zg. VER aanvraag en het verkrijgen van de daaraan 
verbonden financieringsimpuls voor de planvorming en communicatie over dit soort projecten. 

 

5. Participeren in project Lange Wemen , vooral Stadhuis en Relatie Stadhuis- Stadskantoor. 

Geen activiteiten 
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6. Participeren in de nieuw op te stellen beleidsnota Erfgoed 
Hengelo. 

De commissie heeft bijgedragen aan de opstelling van deze 
nota. In het verslagjaar is deze tot afronding gekomen.  

De commissie adviseert o.m. over de rolverdeling tussen de 
Monumentencommissie (verder te noemen MC) en de 
Stichting Erfgoed Hengelo (verder te noemen STEH). Deze 
moet duidelijk worden aangezet  Dit geldt ook de rolverdeling 
bij de OMD in het uitvoeringsprogramma; in het algemeen is 
niet duidelijk genoeg hoe de stichting opereert naast de MC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder: 

Bestemmingsplan Binnenstad, meningsvorming 

De afdeling  ruimtelijke ordening van de gemeente houdt zich bezig met het opstellen van het 
bestemmingsplan centrum. Het voorontwerp is gereed en ligt ter inzage. Het concept is ter advisering in 
de Monumentencommissie besproken. 

Waardevolle panden, inventarisatie, zonder monumentenstatus 

De inventarisatie van waardevolle panden wordt dit jaar voortgezet. Het doel is een bewustzijn te 
creëren van waardevolle panden, ensembles en stedenbouwkundige gebieden 

De criteria hiervoor zijn bepaald. De waarden in de wijken worden (fotografisch) in kaart gebracht. De 
lijst die hieruit voort vloeit moet architectonisch, cultuur-historisch en stedenbouwkundig gefilterd 
worden. Sloop, achterstallig onderhoud, bedreiging zijn ook belangrijke criteria.   

Ook de waardevolle panden in het buitengebied worden in kaart gebracht: nota: karakteristieke 
boerenerven. In een zogenaamd veegplan worden onvolkomenheden in het bestemmingsplan 
gerepareerd. In het bestemmingsplan wordt een zg. “sloopregeling“ opgenomen. Hierin is vastgelegd 
dat pas tot sloop kan worden overgegaan nadat een bouwvergunning voor vervangende bouw is 
verleend. 

Voor de visie op het buitengebied heeft dit invloed. 
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Hengelose Es, waardevolle wijk?!  

De wijk is inzet tot vernieuwing op stedenbouwkundig gebied en architectonisch gebied (bezit 
Welbions). Het ontwerp van de wijk vertegenwoordigt een unieke (wederopbouw) architectuurvorm. 
(plattegrond, verschijning, situering): een “icoon van het wederopbouw gebied”. De wijk bestaat uit de 
drie stempelplannen en binnen die drie een groepering van drie flats. 
Deze zijn karakteristiek en zouden naar het oordeel van de commissie bewaard moeten blijven.  
De wijk is echter verloederd en de woningbouw corporatie pakt dit nu (al enige jaren) aan. Er is sprake 
van sloop, differentiatie, herindeling.  
De Monumentencommissie wacht de aanpak van Welbions af en wil graag betrokken worden in het 
voortraject. 
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Standpuntbepaling algemene regels t.a.v. uitbouw (Rijks)monumenten Tuindorp ‘t Lansink 

Naar aanleiding van enkele verbouwingsvoorstellen in Tuindorp “t Lansink heeft de commissie advies 
uitgebracht over enkele algemeen geldige criteria bij de beoordeling van verbouwingen in dit 
beschermd dorpsgezicht. De volgende “spelregels” zijn geformuleerd: 

1. Veranderingen mogen niet leiden tot aan en uitbouw buiten de oorspronkelijk grens van zij- en 
achtergevel en dakvorm; 

2. Veranderingen dienen per bouwblok maximaal op elkaar afgestemd te zijn; 
3. De historische gelaagdheid van het monument moet blijvend te ervaren zijn. 

 

De drie opgestelde punten worden bij voorkeur t.z.t. in het Bestemmingsplan Tuindorp geïntegreerd. In 
de toekomst in zijn algemeenheid is nog niet helder hoe te handelen. MC kan adviezen blijven geven 
op inhoudelijke argumenten. 

 

Badhuis en Ariënsschool 

De Monumentencommissie heeft (samen met het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut) op 
verschillende momenten bijgedragen aan het vinden van een goede oplossing voor het behoud van 
deze historisch markante panden in Hengelo. 

Ondanks de verschillende initiatieven is het niet gelukt om in 2014 een goede invulling te vinden. 
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Beleid ten aanzien van bestrating Tuindorp (n.a.v. herinrichtingsplannen Ketelstraat e.o.),  

De Monumentencommissie heeft aangedrongen op het formuleren van een visie op de bestrating van 
de hele wijk. De uitwerking hiervan dient per straat in overleg met betrokkenen te worden bepaald. 
Hierbij moeten, respect voor de historie, samenhang tussen openbare ruimte en bebouwing en 
veiligheid als uitgangspunt dienen. 

 

7. Ondersteunen stichting Pioneering bij project: Hergebruik en herbestemming. 

Geen meldingen. 

 

3.2.   

3.3.  SPEERPUNTEN.  

1. Hengelo als wederopbouwstad: ondersteunen van Stichting Erfgoed Hengelo bij:  

1. -  Projectplan opstellen  

2. -  Uitvoeren projectplan  

3. -  Subsidieaanvragen voorbereiden en indienen.  

2. Begeleiden subsidieaanvragen.  

3. Funerair erfgoed (ng haalbare doelstellingen vaststellen).  

 

3.4.  KWALITEIT (TRANSPARANTIE) ADVISERING VERGROTEN 

1. Jaarverslag 2013 uitbrengen. 

Zie website www.monumenten-hengelo.nl. 

 

2. Jaarplan 2015 uitbrengen. 

Zie website www.monumenten-hengelo.nl. 

3. Na vaststelling beleidsnota Erfgoed Hengelo, potentiële nieuwe monumenten voordragen.  

 

4. Werkwijze advisering aanpassen aan eisen Modernisering monumentenzorg. Zogenaamd Momo-  

proof maken advisering. Samen met de afdelingen R.O. en Vergunningen.  

Voor de leden van de Technische commissie is in 2014 de toegang tot het Omgevingsloket van de 
gemeente gerealiseerd. Dit was een lang gekoesterde wens van de commissie. Hiermee kan 
vroegtijdig inzicht worden verkregen in voorgenomen veranderingen aan monumenten.   

Ook de autorisatie voor toegang tot Squit is in beginsel toegezegd; aan de realisatie wordt gewerkt.. In 
dit systeem worden aansluitend op de aanvragen in het Omgevingsloket de interne activiteiten binnen 
het gemeentelijke apparaat uitgezet. Het biedt de commissie nog meer aanknopingspunten voor 
adequate anticipatie. 
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Stadsbouwmeester 

De Monumentencommissie heeft zijn werkwijze afgestemd met de Stadsbouwmeester, Hr. Robin 
Veenink. Deze vervangt de voormalige welstandscommissie in Hengelo. Afgesproken wordt dat de 
Monumentencommissie en de Stadsbouwmeester in ieder geval één keer per jaar hun 
werkzaamheden in een overleg zullen afstemmen. Verder zal de Commissie hem informeren over haar 
Meerjarenplan en het overzicht waardevolle panden (na afronding) en over onderwerpen waarbij 
onze rollen een raakvlak hebben.. 

 

Grondbedrijf: omgang met monumenten; 

Een aantal historische panden worden verkocht door de gemeente. De totale afstemming is nog niet 
optimaal meldt de vz. Het zijn monumenten dat betekent dat de MC meegenomen wordt in de 
procedures.  

Sinds 2010 (MOMO) hoort de MC aan de “voorkant van het planproces” ingeschakeld te worden. 
Afgesproken wordt de afstemming, vooraf, met de afdeling grondzaken goed te regelen zodat er op 
tijd voor alle partijen duidelijkheid is. 

Er wordt een lijst opgesteld met de monumentale panden die door de gemeente  voor verkoop 
worden aangeboden. 
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5. Werkwijze advisering aanpassen aan WABO. Zogenaamd WABO- proof maken van advisering.  

Geen activiteiten. 

NB. Erfgoedprijs BNG,  

De Erfgoedprijs BNG wordt uitgekeerd aan een gemeente die zich verdienstelijk maakt op het gebied 
van erfgoed beheer Als aanvrager maak je kans op € 25.000 te besteden aan erfgoed. Inzichtelijk moet 
worden gemaakt hoe je als gemeente met andere partijen gemeentelijk erfgoed op de kaart zet. 

De Monumentencommissie heeft bijgedragen aan de invulling van de aanvraag. 

 

3.5.  ZICHTBAAR MAKEN CULTUURHISTORIE  HENGELO 

1. Website www. monumenten-hengelo beheren. 

De Monumentencommissie plaatst zijn adviezen vanaf dit jaar (met terugwerkende kracht) op de 
website. De Monumentencommissie kan gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B en W 
geven; Na advies aan het College van B en W zal de Monumentencommissie haar advies, na 
ontvangstmelding, passief openbaar maken op de eigen website.  

Het overleg van de Monumentencommissie is openbaar volgens art 48; de commissie heeft daarom 
voorbereidingen getroffen om ook haar verslagen op de website openbaar te presenteren. 

Spelregels hieromtrent zullen eveneens worden verwerkt in de aanpassing van de verordening op de 
Monumentencommissie. 

 

2. Open Monumenten Dag 2014 (en Maand van de Wederopbouw) 

 Maand van de Wederopbouw (thema:” Industrie in wederopbouw”) 

De Monumentencommissie heeft, ter ondersteuning van de Stichting Erfgoed Hengelo, ook dit jaar een 
bijdrage aan de organisatie en de realisatie van de Maand van de Wederopbouw. 

 In de maand september zijn in dat verband een groot aantal activiteiten ontplooid: 

8 weken artikelen “Captains of Industry” in juli en augustus in Tubantia.  

5 openingen tentoonstellingen in de stadhuishal, de Telgenflat, Techniekmuseum Heim en Historisch 
Museum Hengelo. 150 bezoekers. 

2 optredens van stadsdichter Herman Koetsveld met 2 nieuwe gedichten. 

3 Filmvoorstellingen “De industrie in de Wederopbouwtijd” 440 bezoekers. 

3 Filmvoorstellingen “ de Wederopbouw van de binnenstad” 180 bezoekers. 

4 weken bespeling carillon stadhuistoren op woensdagmiddag. 
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5 tentoonstellingen banieren, producten, machines, posters industriepanden en foto’s industriepanden 
in 4 verschillende locaties 600 bezoekers. 

4 openbare lezingen over kunst en techniek, over 3 D printing, over de sociale kant van de 
wederopbouw en over suikerfabrieken van Stork over de hele wereld. 200 bezoekers. 

4 rondleidingen langs de wederopbouwgebouwen van de industrie in Hart van Zuid. 60 bezoekers. 

2 rondleidingen wederopbouwgebouwen in de binnenstad. 30 bezoekers. 

4 verhalenmiddagen verzorgt door de Verhalenkraal. 60 bezoekers. 

Veel publiciteit in diverse media. 

DVD box Wederopbouw Hengelo: Industrie. In voorbereiding. 

Website monumenten-hengelo.nl  

Meer dan 30 betrokken instellingen of personen hebben medewerking verleend. 

Ruim  21 sponsors( financieel of in natura). 

 

 

 

Open Monumentendag 

Een belangrijk onderdeel van de “maand” is de jaarlijkse Open Monumentendag, dit jaar 
georganiseerd op 13 september 2014.. De Monumentencommissie kijkt met een goed gevoel terug op 
de resultaten van de dag. De open Monumentendag stond in het teken van het thema: “Reizen”. 

Open Monumenten Klassedag, thema op reis, 40 bezoekers Techniek Museum Heim. 

Sluiscomplex  de Waarbeek 1500 bezoekers,  

Kanovaren in de beken en toelichting beken 250 bezoekers,  

Techniek museum Heim 60 bezoekers,  

beklimming stadhuistoren 60 bezoekers,  

bezoek oude algemene begraafplaats Bornsestraat en Joodse begraafplaats Dennenbosweg 200 
bezoekers en  

oldtimers uit de 50- er en 60- er jaren 400 bezoekers.  

Totaal bezochten 2470 bezoekers de verschillende activiteiten..  
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3. Prijs voor het beste Erfgoedplan 2014; 

Geen activiteiten. 

4. Bewaking van het vastleggen en toepassen van bestuurlijke afspraken tussen RCE, gemeente en  

Zie hiervoor.  


