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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.  

Per 31 december 2013 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). De commissie heeft afscheid genomen van Wolter Brinkhuis die 
Jan Kees Stegeman ondersteunde bij zijn werk. De heer Brinkhuis heeft een betrekking buiten de 
Gemeente Hengelo geaccepteerd. 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. 
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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 in te zien op de 
website van de Monumentencommissie (www.monumenten-hengelo.nl). 

 Vergaderingen 

De commissie kwam in 2013, 12 keer samen in reguliere vergadering.  
Op 17 juni en 18 november 2013 vergaderde de commissie samen met wethouder Jan Bron. 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 10 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. 
Op 21 mei 2013 verzorgde de Monumentencommissie een thema tijdens de zogenaamde IBR (Integrale 
bijeenkomst raadsleden ) van de Gemeenteraad Hengelo; een informatieavond voor 
gemeenteraadsleden. 
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De presentatie, onder voorzitterschap van wethouder Jan Bron, kon zich verheugen in een opkomst 
van ca. 15 raadsleden; daarnaast was de Wethouder Mulder bij de bijeenkomst aanwezig. De goede 
opkomst acht de commissie een uiting van het  belang dat de raad hecht aan het thema. De voorzitter 
van de Monumentencommissie en de beleidsambtenaar monumenten en erfgoed verzorgden een 
presentatie over beleid en activiteiten op het gebied van Erfgoed. De presentatie werd gevolgd door 
een levendige discussie over het erfgoed en erfgoedbeleid.  
De Monumentencommissie verwacht dat deze IBR kan bijdragen aan een positieve houding bij de 
raadsleden inzake erfgoed in het algemeen en de in voorbereiding zijnde Nota Erfgoed in het bijzonder.  

 
 

2.  REGULIERE ADVIESTAKEN 

 Aanvragen van Monumenten-vergunningen voor bouwplannen 

. Gevel Locomotief Bornsestraat 5 

. Vijverlaan 51, dakkapellen 

. Paul Krugerstraat 27-29, dakkapel (2x) 

. Pastoriestraat 45, herbouw stallen 

. Marten Meesstraat 8, aanpassing kozijnen 

. Idastraat 14, Herbestemming school 

. Kasbah, monumentenstatus 

. Badhuis 

. Stadhuis in samenhang met de bouw van het Stadskantoor. 

. Stadhuis in samenhang met de nieuwbouw stadskantoor; inbedding in de omgeving. 

. Brugleuningen hengelose beken 

. Dagwinkel Stadhuis, herbestemming 

. 3 potentiele rijksmonumenten 

. Sloop monument aan de Oude Hengeloseweg 130. 
 

 Informeel overleg over voorgenomen bouwplannen. 

. Vondelstraat 2, voormalige Bibliotheek 

. Restauratie Tuindorpbad 

. Nieuwe infrastructuur Oelerweg 

. Vijverlaan 24, rolluiken 

. Grundellaan 18 (NB. bezwaar- en beroepsprocedure, verzoek intrekking monumentenstatus)  
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. Nieuwe infrastructuur Geerdinksweg-Weideweg 
. Ketelstraat Tuindorp ’t Lansink, bestrating 
. Pastoriestraat 51, reclame-uiting 
. TIO, Julianalaan, parkeren en herstel tuinmuur 
. Marssteeg, reclame-uiting 
. Industriestraat 9, Heim, banieren aan de gevel 
. Lansinkesweg 30, Flowserve, zonnewering 
. Stadhuistoren, zoutuitslag 
. Industriestraat 9, Heim, masten en vlaggen 
. Beukweg 92, Herbestemming school, plan Leusink 
. Joodse begraafplaats, Dennenbosweg, smeedijzeren poort 
. Brouwerijgebouw, herbestemming 
. Lege terreinen in de centrumrand en Hart van Zuid 
. Vooroverleg uitbreiding Lansinkweg 23. 

 

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.  

Het supervisorteam en de werkgroep zijn in 2013 niet bijeen geweest.  
De Monumentencommissie heeft (ongevraagd) advies uitgebracht m.b.t. lege terreinen in de 
centrumrand en Hart van Zuid. De  Monumentencommissie vraagt zich af of deze leegtes niet 
voorkomen hadden kunnen worden door meer nadruk te leggen op (tijdelijk) hergebruik van de 
bestaande gebouwen. 

2. Morele en deskundige ondersteuning stichting Hotlo.  
Geen concrete betrokkenheid. 

3. Advisering en begeleiding VGO en gemeente m.b.t. restauratie graven en inrichting Oude 
Begraafplaats aan de Bornsestraat. 
Start van herstel door steenhouwer J. Zwiggelaar in samenwerking met de SWB (o.m. fundaties 
grafstenen) 

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 ter waarde van € 75000 ten behoeve 
van groen in de wijk.  
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5. Participeren in project Lange Wemen , vooral Stadhuis en Relatie Stadhuis- Stadskantoor. 
In de Monumentencommissie is over dit onderwerp diverse keren overlegd; 4 adviezen zijn uitgebracht. 
Centraal stond daarin: 
-‐ de afstemming van het ontwerp voor het nieuwe stadkantoor op het rijksmonument Stadhuis en de 

aansluiting daarop en  
-‐ de inrichting van de omgeving van beide gebouwen, met name de pleininrichting aansluitend op 

het stadhuis. 
Op 6 mei 2013 is door een delegatie van de Monumentencommissie deelgenomen aan een overleg 
met Wethouder Bron over de inrichting van de omgeving van het Stadhuis. De commissie kreeg de 
gelegenheid haar adviezen toe te lichten ter voorbereiding op de besluitvorming in deze. Aan dit 
overleg namen eveneens vertegenwoordigers deel van verschillende betrokken diensten van de 
Gemeente. 

6. Participeren in de nieuw op te stellen beleidsnota Erfgoed Hengelo. 
De beleidsnota is meerdere keren in het overleg van de Monumentencommissie geagendeerd. De 
commissie heeft bovendien een rol gespeeld bij de uitwerking van de nota. Kernpunten van advies 
hier: de keuze van de beleidsthematiek, advisering over beleidsvoornemens en over de organisatie van 
de realisatie. 
Thema’s die de Monumentencommissie in het bijzonder in de Nota Erfgoedbeleid behandeld wil zien, 
zijn: de visie, missie, doel en ambitie van de gemeente ten aanzien erfgoed. Verder hecht de 
commissie belang aan een concreet uitvoeringsprogramma en een schematische weergave van 
prioriteiten in de relatie tot besteding (financiën) en tot tijd. 
Daarnaast is het van belang melding te maken van te bereiken resultaten en een argumentatie 
waarom en hoe het nieuwe programma (de beleidsdoelen) gaan werken.  
 
7. Ondersteunen stichting Pioneering bij project: Hergebruik en herbestemming. 
Geen meldingen. 
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3.2.  SPEERPUNTEN.  

1. Aandachtsgebieden  Wederopbouw in Hengelo: Binnenstad en Klein Driene I en II. 
-‐ Projectplan opstellen 
-‐ Organiseren Platformbijeenkomst zomer 2013 
-‐ Uitvoeren projectplan 
-‐ Aanwijzing Rijksmonumenten Wederopbouw omlijsten 
-‐ Subsidieaanvragen voorbereiden en indienen. 

Op initiatief van de Monumentencommissie zijn begin 2013 twee projectgroepen wederopbouw 
ingesteld; een groep Wederopbouwgebied Binnenstad en een groep Wederopbouwgebied Klein 
Driene. In deze groepen namen naast enkele Monumentencommissieleden vertegenwoordigers zitting 
van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed, Welbions en van verschillende afdelingen van de  
Gemeente Hengelo (Stadsdeelcoördinatie, Stedebouw en Monumentenzorg). De projectgroepen 
stonden beide onder leiding van de voorzitter van de Monumentencommissie Hans de Gruil. 
Het hoofddoel van de projectgroepen is invulling te geven aan Hengelo als wederopbouwstad en dan 
in het bijzonder aan de landelijk aangewezen wederopbouw-gebieden Binnenstad en Klein Driene. 
Er is onderscheid gemaakt in lange termijn en korte termijn. Op de lange termijn wordt ingezet op 
duurzame ontwikkeling van de gebieden op fysiek en cultureel gebied en in een samenwerking tussen 
alle betrokken partijen; waar mogelijk wordt gezocht naar verkrijgen van subsidiemiddelen en de inzet 
daarvan. 
 
Op de korte termijn ligt vooral het focus op het beter zichtbaar maken en het beleefbaar maken van het 
wederopbouw-erfgoed voor de bewoners van Hengelo en het genereren van enthousiasme voor en 
betrokkenheid hierbij.  
In dit kader heeft de projectgroep in samenwerking met inmiddels opgerichte Stichting Erfgoed Hengelo 
(zie hierna) een zeer succesvolle “Maand van de Wederopbouw” georganiseerd in september 2013. 
Aan vele activiteiten namen honderden Hengeloërs deel; hierna een opsomming hiervan. 
. 7 openingen, 390 bezoekers. 
. presentatie boek “ het huis van Hengelo” 
. 10 filmvoorstellingen met 1100 bezoekers 
. 4 weken bespeling carillon op woensdagmiddag 
. 8 weken inleidende artikelen in TCTubantia 
. Gebruik Brinktoren als promotieruimte met programmaposters en inrichting 
. 5 tentoonstellingen van verschillende aard op verschillende locaties, 1600 bezoekers 
. 1 Masterclass met workshop en 4 presentaties voor HBO- studenten, 140 bezoekers 
. 2 openbare lezingen, 160 bezoekers 
. 10 of meer rondleidingen door de binnenstad met  tenminste 150 belangstellenden 
. 2 workshops tekenen voor basisschoolkinderen , 20 bezoekers 
. Open Monumenten Dag met groot divers programma thema Pracht en Praal met 950 bezoekers. 
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. 1 verhalenmiddag voor en door bewoners van Hengelo, 60 bezoekers 
. 1 landelijke platformbijeenkomst 30 aandachtgebieden met officiële start  inspraakprocedure 90 

monumenten, diverse lezingen en bezoeken, rondleidingen, fietstocht enz. 80 bezoekers uit heel 
Nederland. 

. 1 muziekbijdrage op koopzondag als afsluiting voor de Lambertuskerk. 

. 1 DVD box wederopbouw Binnenstad, 1070 exemplaren verkocht. 

. 2 APP’ s wandel en – fietsroute wederopbouw Abellife, gratis. 

. Veel publiciteit in diverse media. 

. Website monumenten-hengelo.nl 
Meer dan 40 betrokken instellingen of personen hebben medewerking verleend. Ruim 23 sponsors 
(financieel of in natura) 
 
2. OMD 2013: macht en pracht in relatie tot Wederopbouw organiseren. 
Op 14 september is ook in Hengelo de Open Monumentendag georganiseerd; deze stond dit jaar, als 
onderdeel van de Maand van de Wederopbouw, geheel in het teken van de Wederopbouw. Het 
Stadhuis, de Europatunnel en de Raphaelkerk zijn door de minister geplaatst op een lijst van 89 
wederopbouw-monumenten uit de jaren 1959-1965; bovendien zijn deze drie voorgedragen om tot 
Rijksmonument te worden aangewezen. Dit was de aanleiding juist deze objecten centraal te plaatsen 
tijdens de OMD 2013. Ondermeer waren de gebouwen open voor bezichtiging en rondleiding; het Oost 
Nederlands Symfonieorkest heeft enkele optredens verzorgd in de stadhuishal en de Stadhuistoren kon 
worden beklommen. 
Er zijn die dag op de verschillende locaties ca. 1000 belangstellenden geteld. 

3. Subsidieproject Tuindorp afronden en evalueren. 
Project Tuindorp ‘t Lansink 
De provincie Overijssel heeft in 2011 een budget beschikbaar gesteld voor restauratie en onderhoud 
van woningen en erf afscheidingen in Tuindorp ’t Lansink. De doorlooptijd van het project is 3 jaar. Met 
de provincie was de doelstelling afgesproken totaal 100 elementen (woning of erf afscheiding) te 
realiseren en zo mogelijk leerlingen uit het restauratievak in te zetten. 

De bijdrage van € 200.000 mocht voor 10% worden ingezet voor uitvoeringskosten. Hiervoor heeft de 
gemeente de Monumentenwacht ingeschakeld. De overige € 180.000 is als volgt ingezet:  
. voor restauratie of onderhoud aan de woning zichtbaar vanaf de openbare weg is een bijdrage 

van 20% van de kosten beschikbaar (geen maximum);  

. voor de erf afscheidingen zichtbaar vanaf de openbare weg is een bijdrage van 50% van de kosten 
beschikbaar (eveneens geen maximum). 
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De Monumentenwacht heeft ruim 100 rapportages opgesteld voor geïnteresseerde bewoners. 
Vervolgens is een aanbesteding gehouden om zodoende het werk te clusteren en de inzet van 
leerlingen uit het restauratievak mogelijk te maken. Na een eerste fase met drie aannemers was er nog 
subsidie beschikbaar en konden bewoners zelf een aannemer kiezen.  
Op 31 oktober 2013 is de officiële afsluiting van het project en stonden deze dag twee bijzondere 
projecten in de belangstelling: de oplevering van de restauratie van het poortje van de voormalige 
boerderij ’t Lansink en de wandelroute die langs kasten van de KPN/Ziggo/Enexis loopt. Op groen 
geschilderde kasten staan prachtige verhalen en afbeeldingen van het Tuindorp. Op het eind van de 
doorlooptijd, oktober 2013, zijn al 122 elementen gerealiseerd. Totaal is er €648.000 omgezet (inclusief 
subsidie) en komen er nog steeds aanvragen voor subsidie binnen. 
 
4. Subsidieproject Afrikaanderbuurt, joodse begraafplaats en Oude Begraafplaats begeleiden.  
De Provincie Overijssel heeft in 2012 een budget van € 98.000 ter beschikking gesteld voor de joodse 
begraafplaats aan de Dennenbosweg (€ 50.000) voor de oude begraafplaats aan de Bornsestraat (€ 
40.000) en ten behoeve van de Afrikaanderbuurt (€ 8.000). 
Voor de toekenning van subsidies vanuit dit fonds is voor de Afrikaanderbuurt de zelfde regeling 
aangehouden als die voor het subsidieproject Tuindorp. Per aanvraag werd in de Afrikaanderbuurt 
maximaal een bedrag van € 750 toegekend. Met alle drie projecten is in 2103 een start gemaakt. 

3.3.  KWALITEIT (TRANSPARANTIE) ADVISERING VERGROTEN 

1. Jaarverslag 2012 uitbrengen. 
Zie website www.monumenten-hengelo.nl. 

 

2. Jaarplan 2014 uitbrengen. 
Zie website www.monumenten-hengelo.nl. 

 

3. Lijst met waardevolle panden afronden en in omloop brengen 
De Monumentencommissie is in 2013 gestart met de opstelling van een “Lijst waardevolle panden”. De 
lijst bevat een overzicht, korte beschrijvingen en foto’s van objecten (‘panden’) die geen officiële  
monumentstatus (en bescherming) hebben, maar die desalniettemin beschikken over een dusdanige 
cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde die zorgvuldige 
beleidsaandacht en -bescherming rechtvaardigt.  
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Wat betreft de gebruikte selectie- en beoordelingscriteria sluit de lijst waardevolle panden aan bij de 
indelings- en beoordelingscriteria van de meest recente (2013) Gemeentelijke Welstandsnota. De lijst 
waardevolle panden beoogt een aanvulling te zijn op de welstandsnota.  
De Monumentencommissie streeft er naar de lijst een plek te geven als onderlegger in het 
uitvoeringstraject van  het gemeentelijke vergunningenbeleid. 

4. Potentiele nieuwe monumenten voordragen. In ieder geval de Kasbah voor februari 2013 (Kasbah 
40 jaar) als gemeentelijk monument laten aanwijzen. E.e.a. in overleg met gebruikers, eigenaren en 
gemeenteraad. 

Het advies met redengevende omschrijving is 17 januari 2013 uitgebracht.  
“De Kasbah is een bijzonder voorbeeld van experimentele bouw op nationaal niveau, is een bijzondere 
uiting van het volkshuisvestelijk, stedenbouwkundige en architectonisch denken in Hengelo en zelfs 
nationaal en dient voor de toekomst als cultureel erfgoed behouden te blijven. De 
Monumentencommissie adviseert het College van B en W op grond van bovenstaande en de 
bijgevoegde redengevende omschrijving om de Kasbah aan te wijzen tot gemeentelijk monument.” 
Inmiddels is door het College van B en W aan de Kasbah de status “Gemeentelijk monument” 
toegekend. 
 
In de vergadering van de Monumentencommissie van maandag 16 december 2013 is de voordracht 
besproken voor aanwijzing als rijksmonument van het Stadhuis, de Europatunnel en de Raphaëlkerk 
Voor de bepaling van zijn standpunt heeft de commissie kennis genomen van de betreffende adviezen 
van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 
Na bestudering van de voorliggende stukken, stemt de commissie van harte in met de voordracht als 
rijksmonument van de drie wederopbouwobjecten. 
 
5. Werkwijze advisering aanpassen aan eisen Modernisering Monumentenzorg. Zogenaamd MoMo- 

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

 

6. Werkwijze advisering aanpassen aan WABO. Zogenaamd WABO- proof maken van advisering. 
Samen met de afdeling Vergunningen.  
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3.4.  ZICHTBAAR MAKEN CULTUURHISTORIE  HENGELO 

1. Website www. monumenten-hengelo uitbrengen en 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 2013. Thema macht en pracht . In overleg met Bureau Hengelo, bureau 

Trap, Historisch Museum en gemeente organiseren. Zie paragraaf 3.2.2 hiervoor. Stichting Erfgoed 
Hengelo oprichten. 

De Monumentencommissie van de gemeente Hengelo heeft het initiatief genomen tot de oprichting 
van de Stichting Erfgoed Hengelo; deze heeft officieel plaats gevonden op donderdag 4 juli 2013 bij 
notariskantoor Swerms Suwijn.  
De Stichting Erfgoed Hengelo is een ideële organisatie zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit 
Hans de Gruil, voorzitter, Harm van Egmond, secretaris en Richard Brok, penningmeester. Daarnaast 
heeft de Stichting een comité van aanbeveling, waarin mensen zitting hebben genomen uit alle 
geledingen van de bevolking en die wordt gesteund door een aantal adviseurs.   
De Stichting Erfgoed Hengelo is er op gericht het draagvlak van de inwoners van Hengelo te vergroten 
voor het erfgoed van Hengelo en daarmee de vitale identiteit en leefbaarheid van Hengelo te 
versterken. De Stichting wil dit doen door voorlichting te geven en activiteiten te initiëren en organiseren 
waardoor ook andere inwoners met enthousiasme en betrokkenheid activiteiten op dit gebied kunnen 
en willen organiseren. De Stichting zoekt nadrukkelijk samenwerking met zo veel mogelijk andere 
organisaties, zowel ideële als maatschappelijke en commerciële organisaties. 
De eerste, en tegelijk grote, activiteit van de Stichting was de organisatie van de ‘Maand van de 
Wederopbouw’  in september in Hengelo, zie hiervoor.  

3. Prijs voor het beste monumentenplan 2013 instellen. 
Nog niet gerealiseerd. 

4. Stimuleren opstellen Canon van Hengelo, w.o. de Top10 van Hengelose Monumenten. 
Nog niet gerealiseerd. 
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Tenslotte. 
Op 2 juni 2013 heeft de Monumentencommissie op de Restauratiefair Op Erve Woldhuis te Hengelo het 
betekenisvolle werk van de MC uitgedragen. Dit gold ook voor het monumentenbeleid van de 
gemeente Hengelo. Samen met vertegenwoordigers van de MC van de gemeente Hof van Twente is 
een groot aantal van de circa 5.000 bezoekers van de fair geïnformeerd over werkwijze van de MC en 
procedures m.b.t. verbouwing van Monumenten. Ook hebben we resultaten laten zien van geslaagde 
projecten. 
 
 
 

 
 


