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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 (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.) 2015.
Marcel Elferink is de verantwoordelijk wethouder.
In de vergadering van 10 oktober wordt afscheid genomen van de leden: Adriaan Velsink en Adri de la
Bruhèze. Adriaan was lid van de commissie vanaf 2010 en verlaat de commissie op eigen verzoek. Adri
is lid geweest van de commissie vanaf 2004.
In de vergadering van 12 september treedt Frederike Dollekamp aan als nieuw lid van de
Monumentencommissie.

Per 31 december 2016 kent de commissie nu de volgende samenstelling:
Hans de Gruil (voorzitter)
Harm van Egmond (secretaris en voorzitter TC)
Ronald Olthof
Peter van der Heijden
Rianne van Wijngaarden
Fredrike Dollekamp
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
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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.

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
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De MC heeft de afgelopen jaren in voor het bereiken van een aantal concrete ontwikkelingen en
verbeteringen. De Monumentencommissie is daarbij uitgegaan 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 ervaringen en ontwikkelingen.

Het Meerjarenprogramma 2012-2014 is afgesloten. De activiteiten van de afgelopen jaren hebben in
het teken gestaan van de thema’s die in dit meerjarenprogramma zijn uitgezet. Het is nu tijd voor
heroriëntatie. Dit temeer omdat de commissie intussen door de recente mutaties een nieuwe
samenstelling heeft gekregen. Ook de aangepaste rol van de Monumentencommissie, zoals verwoord
in de nieuwe verordening, vraagt om bezinning op de doelen en activiteiten.
31 oktober 2016 is de Monumentencommissie bijeen geweest voor brainstorm ter voorbereiding op het
nieuwe meerjarenplan 2017-2022. De bijeenkomst heeft geleid tot het formuleren van de ambitie en
van de concrete domeinen als kader voor de inzet van de Monumentencommissie. Hieronder zijn deze
samengevat.
Ambitie: Behoud door bewustwording!
Onderliggende gebieden/onderwerpen:
Fysiek-materiaal
•
Waardevolle panden
•
Buitengebied
Voorlichting/educatie/participatie/publiciteit
•
Website
•
Sociale media
•
Verhalen vertellen
Openbare ruimte
•
Infrastructuur
•
Groen/bomen
Historische hoogtepunten
•
Wederopbouw
•
Industrieel erfgoed
Maatschappelijke thema’s
•
Levendige binnenstad
•
Duurzaamheid
•
Toerisme
In 2017 zal dit kader worden uitgewerkt tot een nieuw meerjarenprogramma voor de commissie.

Jaarplan
In de december vergadering van 2015 zijn in overleg met wethouder Elferink de volgende
onderwerpen en thema’s als agenda voor 2016 vastgesteld:
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Uitvoering:
• Het afronden van de subsidieprojecten op de begraafplaatsen (Dennenbosweg en Bornsestraat)
en de Afrikaanderbuurt. Het gaat om de restauratie van graven en het onderzoeksproject naar het
gereformeerde kerkje uit 1892 (nu: woonstudio Wolfs) en onderhoud van woningen in de
Afrikaanderbuurt.
• Archeologie: begeleiding archeologisch onderzoek huize Altena (initiatief Beckum 750 jaar) in
offertestadium.
• Funerair erfgoed: start inventarisatie graven begraafplaats Oldenzaalsestraat
• Tuindorp ’t Lansink: voortzetting voorlichtingsavonden, aanvulling Tuindorp App.
• Wederopbouw: in samenwerking met de stichting de Maand van de Wederopbouw organiseren en
de Open Monumentendag.
• Lijst waardevolle panden
Beleid:
• Vaststellen subsidieprogramma 2016-2019
• Vaststellen aangepaste archeologische verwachtingenkaart met beleidsadviezen
• Vaststellen aangepaste Cultuur Historische waardenkaart
• Vaststellen nieuwe Erfgoedverordening ( aanpassing in verband met Erfgoedwet)
• Puienspreekuur blijft gehandhaafd
• Vz geeft aan de Waarbeekschool voorbeeld zou moeten zijn voor de Beukschool.
Ambities MC 2016
• Genoemd in jaarplan 2015 met aanvulling voor 2016.
• MC geeft aan graag vroeg in het beleidstraject betrokken te willen worden .
• Erfgoedbeleid: bij voortgang HvZ betrokken blijven (MTS, Verenigingsgebouw en Laan HvZ)
• Bestuurlijke afspraken Welbions, RCE en gemeente
• Adviseren Erfgoedwet en omgevingswet
• Wederopbouwpanden en waardevolle panden
• Jaarverslag en meerjarenplan uitbrengen
• Inspelen op nieuwe regeling
• Zichtbaar maken cultuur historisch erfgoed Hengelo
• Website, sociale media
• Verbeteren monumentenregister
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Jaarverslagen
De jaarverslagen zijn in te zien op de website van de Monumentencommissie (www.monumentenhengelo.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 2016, 12 keer samen in reguliere vergadering.
Op 9 mei en 10 oktober 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.
3.

REGULIERE ADVIESTAKEN

Vooroverleg over/Aanvragen van Monumenten-vergunningen voor bouwplannen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Burgemeester Jansenplein, Square
Pastoriestraat Neutje
Wolter ten Catestraat 59, Raad van de Arbeid
C.T.Storkstraat 33, kamers 't Lansink
Wolfkaterweg 76
Julianalaan nabij Gieterij, Paardestal
Drieneresweg 141
Twekkelerweg 86, Waarbeekschool
Plein, Bauhaus
Plein, Kloas aan de Brug
Silogebouw Brouwerij
Geurdsweg 4
Oelerschoolpad 14
Twekkelerweg 319, Sluizen
Bornsestraat 5 Locomotief
Markt 1, Bischoff
Beckumerstraat 46, Dakkapellen
Marskant 90-100, Markant
Burgemeester Jansenplein 1, Stadhuisrenovatie
Oldenzaalsestraat 18, Badhuis
Oldenzaalsestraat 18, Ariënsschool
Vondelstraat 2, herinrichting

Jaarverslag 2016 Monumentencommissie Hengelo

7

4.

HOOFDTHEMA’S 2016.

4.1.

WAARDEVOLLE PANDEN.

De Monumentencommissie vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor de waardevolle panden
en objecten van Hengelo. In het verslagjaar zijn verdere voorbereidingen getroffen voor het selecteren
van waardevolle panden en het uitdragen van de betekenis ervan.
Voor monumenten en karakteristieke panden geldt een formeel beschermingskader, voor de overige
waardevolle objecten en gebouwen ontbreekt elke bescherming. De commissie ziet waardevolle
panden als de monumenten van de toekomst; bijzonder erfgoed waarover gewaakt moet worden!!
Door de huidige regelgeving ten aanzien van verbouwing en sloop ontbreekt het volledig aan
middelen om zorgvuldig beheer van dit erfgoed van Hengelo te bewerkstelligen. Panden waarvoor nu
sloop of verbouwing aan de orde is kunnen daardoor zomaar uit het straatbeeld van stad verdwijnen
of door verbouwing van hun karakteristieke waarden worden ontdaan.
De Monumentencommissie heeft zich daarom ook dit jaar ingezet voor het tot stand brengen van een
lijst met waardevolle panden en objecten in Hengelo. De commissie wil met de lijst en het uitdragen
daarvan bijdragen aan bewustwording, bij eigenaren en instanties, van de erfgoedwaarde van de
architectuur van Hengelo.
De lijst waardevolle panden en objecten omvat op dit moment
207 panden en objecten, die naar het oordeel van de commissie
het predicaat “waardevol” verdienen. Tijdens de inventarisatie
van waardevolle panden, de afgelopen jaren, is een groter
aantal objecten en panden geïdentificeerd dan nu in de lijst
opgenomen. Vooralsnog heeft de commissie besloten om nu
slechts de “top” van de lijst formeel vast te stellen. In een later
stadium zullen wellicht nog objecten worden toegevoegd.
Buiten de panden en objecten zijn tijdens de inventarisatie
bovendien een voorlopig aantal waardevolle gebieden
geïdentificeerd die als stedenbouwkundig geheel, waarde
vertegenwoordigen. Een overzicht hiervan is aan de lijst
waardevolle panden toegevoegd. De commissie heeft
bovendien nog specifieke gebiedsinventarisaties in voorbereiding
zoals die met betrekking tot de invalswegen van Hengelo.
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De commissie kent aan de lijst waardevolle panden met name betekenis toe ten aanzien van objecten
en panden die bedreigd zijn. De commissie heeft met de haar ter beschikking staande middelen
hiervan een inventarisatie gemaakt. Bedreigde panden zijn in een apart overzicht in de lijst opgenomen.
De commissie stelt zich tot doel om uiteindelijk waardevolle panden en objecten en de waardering
daarvan op te nemen in een register waardevolle panden. Dit register moet uiteindelijk op dezelfde
manier toegankelijk zijn als het monumentenregister van de stad.
De commissie streeft er naar om in samenwerking met de gemeente effectieve inbedding en gebruik
van de lijst waardevolle panden mogelijk maken.
De gemeente werkt aan de opstelling van de Cultuur Historische Waardenkaart (CHWK). Op deze kaart
informeert, interactief, over alle cultuurhistorisch interessante objecten van Hengelo. De
Monumentencommissie draagt er aan bij om ook de geselecteerde waardevolle panden op deze
kaart aan te geven.
Inmiddels is, het eerste voorbeeld aan de orde geweest, van het gebruik van de status waardevolle
panden in het vergunningstraject. Dit voorbeeld betreft het verbouwingsvoorstel van de voormalige
school aan de Willem de Clerqstraat. De commissie heeft, in het voortraject van de aanvraag
omgevingsvergunning, de initiatiefnemers en de Stadsbouwmeester geïnformeerd over de historische
betekenis en de bijzondere kwaliteiten van het gebouw.

4.2.

NIEUWE ERFGOEDWET

Nederland is rijk aan cultureel erfgoed. En het mooie is: het is overal in onze samenleving aanwezig. Niet
alleen in musea, historische binnensteden of op het platteland, maar ook in de bodem of onder water.
En als immaterieel erfgoed in onze tradities, rituelen en verhalen.
Cultureel erfgoed is eigenlijk de bron voor het verhaal over de geschiedenis van Nederland. Het maakt
het verleden zichtbaar, zodat we beter het heden begrijpen en dat helpt ons weer om gericht over de
toekomst na te denken.
Maar cultureel erfgoed is niet alleen een kennisbron. Het is ook een bron van inspiratie voor vernieuwing
in vormgeving en ruimtelijke
ontwikkeling. Daarnaast heeft het een
belangrijke economische waarde en is
in die zin een betekenisvolle
inkomstenbron.
Allemaal redenen om ervoor te zorgen
dat het cultureel erfgoed ook voor
toekomstige generaties behouden
blijft. Voorwaarde is wel dat de regels
voor de omgang met ons erfgoed
eenduidig zijn, en dat helder is wie
waarvoor verantwoordelijk is en hoe
het toezicht daarop geregeld is.
In de huidige situatie ontbreekt het
overzicht, omdat de regels zijn vastgelegd in verschillende regelingen en wetten, ieder met hun eigen
definities, procedures en beschermingsmaatregelen. Bovendien zijn sommige wettelijke bepalingen toe
aan aanpassing.
De sectorale versnippering van de erfgoedwetgeving en de behoefte aan duidelijkheid zijn de
aanleiding om één integrale Erfgoedwet op te stellen voor het beheer en behoud van ons
cultureel erfgoed. De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige
regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed zoveel mogelijk
bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden.
Daarmee spreekt de Minister van OCW het vertrouwen uit dat de sector voldoende kennis,
deskundigheid en betrokkenheid heeft om de zorg voor ons cultureel erfgoed in
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de praktijk waar te maken. (van: RCE)

4.3.

HART VAN ZUID;
Voormalige UTS/MTS

De sloop of het behoud van voormalige UTS/MTS stond ook dit jaar op de agenda. Voor de invulling
van de plannen voor het Hart van Zuid bestaat nog steeds het voornemen de plek van de voormalige
school in te vullen met hoogbouw ten behoeve van het World Trade Center.
De ontwikkelingen en de besluitvorming hebben dit jaar echter er toe geleid dat het gebouw
vooralsnog niet wordt gesloopt. In bouwdeel 5 en klein deel 6 zit het WTC nu. Er wordt nog gezocht naar
invulling van de gymnastiekzaal (bouwdeel 1).
Uiteindelijk blijft het echter nog steeds de bedoeling om te slopen voor een nieuw WTC
De Monumentencommissie heeft dit jaar in een advies aan het college van burgemeester en
wethouders nog eens geadviseerd om deze standpunten te heroverwegen, in het belang van
wederopbouwstad Hengelo. De commissie heeft daarbij nog eens benadrukt dat zij de voormalige
UTS/MTS ziet als een bijzonder belangrijke representant van de wederopbouwstijl in Hengelo. Een
gebouw dat eigenlijk de monumentenstatus verdient.
Tenminste zou de voormalige UTS/MTS moeten worden aangewezen als karakteristiek pand, zodat de
verplichting ontstaat dat niet eerder tot sloop over te gaan dan nadat er een goedgekeurd
nieuwbouwplan is.

(foto, WTC)
De commissie heeft opgeroepen om aandacht te hebben voor het behoud en herplaatsing van het
waardevolle mozaïek in de voorgevel van het gebouw. Als uiteindelijk toch wordt besloten tot sloop
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van het gebouw dan is, naar het oordeel van de commissie het behoud en de herplaatsing van het
kunstwerk een eis.

Paardenstal
De voormalige paardenstal van Stork (achter ROC) had geen beschermde status; de Monumentencommissie
betreurt evenwel dat hergebruik ervan niet mogelijk bleek. De commissie adviseerde om met de herinvulling van
het gebied zorgvuldig om te gaan. De erfgoedwaarde van het pand wordt maar ten dele vertegenwoordigd door
de waarde van het pand zelf. Die waarde ligt ook in:
.
de vorm van het gebouw,
.
het volume ervan
.
de situering op deze plek aan de rand van het beschermde dorpsgezicht, het Tuindorp
.
en de combinatie met het aanwezige groen daar.
Bovendien houdt het ensemble: Brandweerkazerne-Gieterij(ROC)-paardenstal met het complex van Stork
Pompen aan de overzijde van de straat een belangrijke verwijzing naar het verleden levend. Tenslotte wil de
commissie er op wijzen dat dit gebouw op deze plek een bepalende invloed heeft op de zichtbaarheid van de
historische achtergevel van de gieterij van Stork, in het ROC gebouw; dat zicht mag niet verloren gaan.
De commissie pleit er, gezien bovenstaande, voor om bij de herinvulling van dit gebiedje te streven naar een
gebouw dat in vorm en uitvoering reageert op deze historische en groene omgeving. Er kan naar het oordeel van
de Monumentencommissie meer gebruik gemaakt worden van de ruimte die de plaatsing van de rooilijnen biedt.
Ook kan worden ingespeeld/gereageerd op de mogelijkheden die het groen aan de Lansinkweg biedt, aan het
gebruik van de ruimte daar. De commissie adviseert om de voorgestelde “schoenendoosvorm” en de omvang van
het grondoppervlak van het voorliggende voorstel los te laten ten gunste van een ontwerp waarin de gegeven
grenslijnen in horizontale en verticale richting meer gevolgd en gebruikt worden. Het zicht op de achtergevel van
de oude gieterij moet worden behouden.
In overleg is voor het gebouw een organische vorm gekozen die reageert op vorm en inrichting van het
omliggende gebied

4.4.

BADHUIS/ARIËNSSCHOOL
Badhuis

In 2016 zijn de plannen, met betrekking tot de herbestemming van het Badhuis aan de Oldenzaalsestraat, voor
formeel vooroverleg aan de Monumentencommissie voorgelegd. Bij de beoordeling van de bijzondere plannen
voor het hergebruik van dit pand is samengewerkt
met de stadsbouwmeester: de heer R. Veenink en de
heer W. Oosterhuis stedenbouwkundige van de
Gemeente.
De Monumentencommissie staat in beginsel positief
tegenover de voorgenomen optopping van het
Badhuis met een appartementencomplex van 8
verdiepingen. Uiteindelijk wordt slechts de
buitengevel van het voormalige Badhuis behouden.
De plannen voorzien evenwel in herstel van deze
gevel in zijn oorspronkelijke waarden en een volledige
restauratie ervan. Het behoud van de zichtbaarheid
van dit gebouw op deze plek waarborgt naar het
oordeel van de commissie de cultuur-historische
waarde ervan in voldoende mate.
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In dit ontwerp blijft de cultuur-historische waarde van het Badhuis voldoende zichtbaar. De MC heeft
gepleit voor het duidelijk zichtbaar maken van die waarde en het contrast het Badhuis als monument
en de “opgetopte” nieuwbouw. Het contrast tussen de twee onderdelen van het nu ontwikkelde
gebouw, komt uiteindelijk door vormgeving, materiaalkeuze en afscheiding voldoende uit de verf.
De MC acht het van groot belang om het voorliggende plan voor Ariënsschool en Badhuis te koppelen
aan, en in te bedden in de invulling van het hele gebied tussen Weemenstraat en Paul Krugerstraat. De
commissie dringt er op aan deze op te nemen in een samen met de gemeente op te stellen
stedenbouwkundige kadervisie.
De commissie pleit er voor om voor de drie onderdelen in het gebied (Ariënsschool/Badhuis, sportveld
en voormalige PABO) een gezamenlijke stedenbouwkundige visie te ontwikkelen. De vormgeving en
dimensionering van een plein voor de noordgevel van het Badhuis is daarbij essentieel. Ook de
(toekomstige) invulling van het plein tussen Badhuis en Ariënsschool acht de commissie belangrijk.
Tenslotte benadrukt de commissie nog eens dat zij het behoud en het hergebruik van de voormalige
PABO van groot belang acht voor wederopbouwstad Hengelo.

Ariënsschool
In dit verslagjaar is de uitwerking van het hergebruik van het gemeentelijke monument, Ariënsschool,
gestart.
De voormalige Ariensschool verkeert zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde in slechte staat.
Het pand is in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd (zijde Wemenstraat) waarbij een groot deel is
ingestort en gedeeltelijk is vernieuwd. Dit deel is in slechte conditie. Binnen is huidige trappenhuis met
vide en deuren nog origineel.
De initiatiefnemers stellen voor om de zuidvleugel (het deel dat nog rest na de bombardementen) te
slopen. De zuidgevel wordt vervolgens nieuw ingevuld. De rest van de buitenzijde van het gebouw
wordt hersteld. De Monumentencommissie heeft er voor gepleit om hier voor een moderne invulling te
kiezen om de historische afleesbaarheid te behouden.
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De herinnering aan de voormalige vorm en omvang van het gebouw kan naar het oordeel van de
commissie levend worden gehouden door in het terrein de oude contouren van het schoolgebouw
afleesbaar te maken d.m.v. belijning en/of terreininrichting.
Definitieve planvorming zal in 2017 plaatsvinden.

4.5.

PASTORIESTRAAT MEERJARENPLAN

De Monumentencommissie heeft overlegd met de Stichting Pastoriestraat. Door de stichting is een
uitgangspuntennotitie is opgesteld om richting te geven aan een gewenste herinrichting van de
Pastoriestraat. Het gaat daarin om het gebied omsloten door de Marskant, Deldenerstraat,
Langestraat en Willemstraat; met de Pastoriestraat de ruggengraat van dit gebied.

De stichting neemt het historisch perspectief als uitgangspunt voor de herinrichting van de openbare
ruimte en de functionele ontwikkeling van het gebied. De stedenbouwkundige en architectonisch
historische uitstraling moet worden versterkt en vergroot en de ruimtelijke structuur versterkt.
De Monumentencommissie juicht de initiatieven van Stichting Pastoriestraat toe. De commissie
adviseert echter om helderder te zijn over de ambities. De plannen die nu voorliggen lijken op
verschillende gedachtes te hinken met aandacht voor het historische karakter zowel als voor de
verbetering van de functionaliteit (lees; bruikbaarheid als horecagebied). Daarnaast lijkt er niet te
worden gekozen als het gaat over het plein, de straat, de wandelroutes, de relatie met de rest van de
stad enz..
De commissie pleit er voor het “zichtbaar maken van het historische karakter van de straat” centraal te
stellen in de doelstellingen. Daarbij moet duidelijkheid bestaan over het ambitieniveau: zoals met het
gepresenteerde voorstel voor de upgrade van de voorgevel van Laserquest. De commissie acht het
van belang om voor de start van de uitwerking en uitvoering van de plannen een positieve
intentieverklaring van (zoveel mogelijk) betrokkenen te verkrijgen.
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4.6.

WATERTORENTERREIN CISTERNEN STATUS

De commissie is gevraagd om advies uit te brengen over het rijksmonumentale complex op het
watertorenterrein. Dit naar aanleiding van de plannen die de eigenaar voor het terrein wil ontwikkelen.
Het complex is in 1998 door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aangewezen als rijksmonument. Uit
deze waardestelling, bij dit besluit, blijkt dat indertijd alleen de watertoren en de bijgebouwen als
rijksmonument zijn aangewezen; de genoemde cisternen maken er geen deel van uit.

Met de inzichten van nu stelt de commissie met terugwerkende kracht vast dat dit een omissie is. De
gebiedsbenadering die nu door het Rijk wordt gepropageerd is voor de MC nu aanleiding om het
gehele watertorenterrein voor te dragen als gemeentelijk monument. De cisternen moeten met de
watertoren als de dragers van het gebied worden gezien; ook deze onderdelen van het complex
verdienen daarom de bescherming van een gemeentelijk monument. Nu het gebied opnieuw
ontwikkeld wordt moeten de cisternen mede als basis moeten worden gezien voor de ontwikkeling.

4.7.

OVERIG

Maand van de Wederopbouw (thema: Leven in de wederopbouwwijken van Hengelo (1940-1968).
De Monumentencommissie heeft, ter ondersteuning van de Stichting Erfgoed Hengelo, ook dit jaar een
bijdrage geleverd aan de organisatie en de realisatie van de Maand van de Wederopbouw.
De maand van de wederopbouw keek terug op de dynamische periode waarin Hengelo een nieuw
gezicht kreeg. Dit jaar lag het accent op de wijken. Wat betekende de wederopbouw voor een
generatie van hard werkende mensen – de vijfdaagse werkweek bestond nog niet – en hun kinderen?
Wat zijn de iconen in de woonwijken, de piketpalen van de vooruitgang?
In de maand september zijn in dat verband in verschillende wijken activiteiten ontplooid.
De voorzitter van de Stichting vindt dit de meest succesvolle “maand” van de afgelopen jaren. De
betrokkenheid van de mensen uit de gebieden zelf en de reactie van de mensen was hartverwarmend.
Een interessante activiteit was bijvoorbeeld de openstelling van een “kabouterhuisje” in de
Bloemenbuurt. Het huisje was voor de gelegenheid ingericht in de stijl van de jaren 50-60 van de vorige
eeuw
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Met Welbions over gesproken om een vervolg te geven aan de kabouterwoning. De Stichting mag het
blijven gebruiken. Werkgroep die het huisje gerund heeft blijft meedoen. Gebruik gedurende een jaar.
Stichting Erfgoed Hengelo wil de hogeschool Saxion vragen een onderzoek in te stellen naar de
conditie van de 38 zogenaamde 'kabouterhuisjes' in de Bloemenbuurt .
De wethouder heeft zijn waardering uitgesproken over de maand van de wederopbouw, gemeentelijk
en landelijk. Waardevolle dingen, verhalen e.d. is voor de inwoners erg belangrijk. Deze inspanning
moet blijven behouden.
Open Monumentendag
Een belangrijk onderdeel van de “maand” is de jaarlijkse Open Monumentendag, dit jaar
georganiseerd op 10 september 2016. De Monumentencommissie kijkt met een goed gevoel terug op
de resultaten van de dag. De open Monumentendag stond in het teken van het thema: Iconen en
symbolen.
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