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2.

ORGANISATIE

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 13 maart treedt Hans Pol aan als nieuw lid van de Monumentencommissie.
Per 31 december 2017 kent de commissie nu de volgende samenstelling:
Frederike Dollekamp
Harm van Egmond (secretaris en voorzitter TC)
Hans de Gruil (voorzitter)
Peter van der Heijden
Hans Pol
Ronald Olthof
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

afbeelding van: BDG architecten
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Erfgoedverordening
De Erfgoedverordening wordt vernieuwd vanwege de invoering van de nieuwe Erfgoedwet, per 1 juli
2016. De Erfgoedwet vervangt en integreert verschillende wettelijke regelingen op het gebied van het
cultureel erfgoed. Naast de Erfgoedwet wordt besluitvorming over cultureel erfgoed in de fysieke
leefomgeving op termijn geregeld via de Omgevingswet. De Erfgoedwet anticipeert op de invoering
van de Omgevingswet door overgangsrecht als gevolg waarvan delen van de Monumentenwet 1988
van kracht blijven, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarom is deze verordening zowel
gebaseerd op de Erfgoedwet als op de Monumentenwet 1988.

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.
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.

afbeelding van: Schreuders Bouwtechniek

Missie
Behoud door bewustwording!
De MC van Hengelo heeft als missie:
het behoud en het inzetbaar houden en/of maken van het cultuurhistorisch erfgoed van Hengelo;
met haar activiteiten wil de commissie bijdragen aan de bekendheid met, het enthousiasme voor en
betrokkenheid bij de waarde van ons cultureel erfgoed bij bewoners, eigenaars en bestuurders
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Meerjarenthema’s
De Monumentencommissie heeft dit jaar gewerkt aan de uitwerking van het meerjarenprogramma
2018-2022. Dit heeft geleid tot onderstaande flyer waarop in het kort de doelstellingen van de
commissie zijn toegelicht. De opzet is er op gericht de bedoelingen van de commissie toegankelijk te
maken. De inhoud van de flyer spreekt voor zichzelf. De commissie is voornemens de flyer ter
beschikking te stellen van burgermeester en wethouders en gemeenteraad.
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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 in “papieren vorm” uit.

Vergaderingen
De commissie kwam in 2017, 10 keer samen in reguliere vergadering.
Op 11 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 6 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.

Presentatie activiteiten
De Monumentencommissie presenteert zijn activiteiten op haar eigen website: www.monumentenhengelo.nl.

Cultuurhistorische waardenkaart en archeologische verwachtingenkaart
Cultuurhistorische Waardenkaart
In 2017 is hard gewerkt aan het vervolmaken van de Cultuurhistorische waardenkaart en de
archeologische verwachtingenkaart.
In nauwe samenwerking met de Monumentencommissie en de afdeling Geo informatie binnen de
Gemeente Hengelo is het monumentenregister herzien en gekoppeld aan de Cultuurhistorische
Waardenkaart.
Daarnaast heeft de werkgroep Markegrenzen informatie aangeleverd over markepalen en grenzen
welke op de kaart zijn verwerkt.
De kaart zal in 2018 worden vastgesteld door de raad.
Archeologische verwachtingenkaart
De archeologische verwachtingenkaart is in samenspraak met de regio archeoloog bijgewerkt.
Onderzoekgrenzen zijn versoepeld, behoudens binnen bufferzones, waar eerder onderzoek gedaan zal
moeten worden. Relicten uit de 2e wereldoorlog zijn ter informatie toegevoegd.
De kaart zal in 2018 worden vastgesteld door de raad.
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3.

REGULIERE ADVIESTAKEN

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

“Dagwinkel”, zijde Bij de Toren,
Burgermeester Janssenplein 1
Woningen, Beckumerstraat 46
Markant, Deldenerstraat 59
Boerderij, Albersdijk 20
Seahorseterrein, Geerdinksweg
Brandweerkazerne, Lansinkesweg 59
Woningen Händelstraat nabij 101
Appartementen Deldenerstraat 62 t/m
68 (voormalig hotel de Kroon)
Restauratie Stadshuis, Burgermeester
Jannssenplein 1
Herbestemming “Badhuis”,
Oldenzaalsestraat 18
Herbestemming Ariensschool,
Oldenzaalsestraat 14
Kasbah
Begraafplaats, Oldenzaalsestraat 347
en 349
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Sluizen, Twekkelerweg 319
Telgenflat, Markt 9, 15, 101
Bischoff, Markt 1 a-d
Herinrichting Mozartlaan
Raad van de Arbeid, Wolter ten
Catestraat 59
St. Rapaèlkerk, Joseph Haydnlaan 66
Villa Tichelwerk, M. A. De Ruyterstraat 1
Stork Pompen, Lansinkesweg 30
Zuil bij Radiomuseum, Johan
Wagenaarstraat 20
Moskee, Willem de Clerqstraat 15
Verenigingsgebouw, Berfloweg 1
Waarbeekschool, Twekkelerweg 86
De Waarbeek, Twekkelerweg 327
Kapconstructie Station, Stationsplein 1
Lyceum de Grundel, Grundellaan 36
Bestrating Tuindorp,
Woning/kantoor, Beurstraat 1b
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4.

HOOFDTHEMA’S 2017.

De Monumentencommissie bracht in 2017, 15 schriftelijke adviezen uit aan het college van
burgermeester en wethouders. Deze uitgebrachte adviezen zijn alle in te zien op de website van de
commissie (www.monumenten-hengelo.nl). Hieronder de belangrijkste onderwerpen hierin.

4.1.

BADHUIS

In 2017 heeft de Monumentencommissie de advisering betreffende de herontwikkeling van het
voormalige Badhuis aan de Oldenzaalsestraat afgerond. Onder voorwaarden stemt de
Monumentencommissie in met de nu voorliggende plannen.
In ongeveer 2 jaar tijd, heeft de monumentencommissie 9 adviezen aan het college van burgermeester
en wethouders uitgebracht.
De ontwikkeling en goedkeuring van de plannen voor het Badhuis kent een lange voorgeschiedenis.
Gedurende het traject leek het verschillende keren onontkoombaar dat het monument en ook de
naastgelegen voormalige Ariënsschool zouden worden gesloopt.
In de loop van de tijd is het monument door allerlei tussentijdse aanpassingen een deel van zijn
oorspronkelijke waardes kwijtgeraakt. Tevens is de conditie van het gebouw fors aangetast door de
tand des tijds. In de loop der jaren zijn verschillende pogingen, om door herontwikkeling het gebouw in
de oude kwaliteit terug te brengen, mislukt. Eigenlijk is alleen een deel van de gevels van het gebouw
nu nog oorspronkelijk; het interieur, opbouwen en daken zijn gesloopt en/of verloren gegaan.
In de zomer van 2015 neemt het proces een verrassende wending door het herontwikkelingsplan van
Domain. Dit plan voor het Badhuis maakt het mogelijk om in ieder geval het nog bestaande deel van
het monument te behouden en op te knappen.
Het plan (dat 22 juni 2015 in informeel overleg met de Monumentencommissie wordt besproken) toont
een volledig nieuw concept. Het gaat uit van “optopping” van het overgebleven deel van Badhuis
met een appartementengebouw van meerdere etages . Dit voorstel wijkt daarmee volledig af van alle
eerdere initiatieven tot restauratie. Eerdere, gestrande, initiatieven gingen uit van “herstellen” van het
oorspronkelijk gebouw met terugbrenging van de opbouwen en dergelijke; hier wordt uitgegaan van
het behoud van de nog aanwezige bebouwing.
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De Monumentencommissie heeft langdurig overleg met de initiatiefnemer gevoerd; veelal samen met
de afdeling stedenbouw en met de stadsbouwmeester. Daarbij heeft het plan zich zodanig ontwikkeld
dat de Monumentencommissie haar instemming met het plan heeft gegeven.
Bepalend daarbij is dat het verhaal van het badhuis op deze manier toch verteld en getoond kan
blijven worden. Daarbij moet de nieuwbouw voldoende kwaliteit hebben en op een goede manier
aansluiten op de te herstellen bebouwing van het badhuis.
In de door de gemeente te verlenen omgevingsvergunning is een door de Monumentencommissie
goedgekeurd plan van aanpak opgenomen. Hierin zijn details over de behandeling en het herstel van
de bestaande badhuisbebouwing opgenomen; zoals bv het schoonmaken van de stenen en het
herstel van het voegwerk. Daarbij is aangesloten bij voorstellen van de Bond Heemschut en het
Cuypers Genootschap.
Verder heeft de commissie er op aangedrongen dat er een veiligheidsplan wordt opgesteld. In dit plan
moet zijn vastgelegd hoe, tijdens de bouw, het risico voor beschadiging van het monumentale deel
van het Badhuis kan worden beperkt.
Dit voorliggende plan is een hele stevige oplossing van een lang slepende situatie.
De Monumentencommissie beseft dit terdege, maar vindt dat juist een noodzakelijke voorwaarde voor
een sterke toekomst. Geen medewerking aan dit plan geven lijkt gezien de eigendomssituatie de weg
vrij te maken voor sloop en dus van het verloren doen gaan van voor Hengelo belangrijk erfgoed.

4.2.

ARIËNSSCHOOL

In dit verslagjaar zijn de plannen van het hergebruik van het gemeentelijke monument, Ariënsschool,
verder uitgewerkt.
De voormalige Ariensschool verkeert zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde in slechte staat.
Het pand is in de Tweede Wereldoorlog beschadigd (zijde Wemenstraat).
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 commissie vindt het belangrijk dat in het ontwerp de monumentale waarden van de Ariënsschool
krachtig tot uiting blijven komen. In het bijzonder gaat het dan om de voorgevel aan de
Oldenzaalsestraat en de zijwanden en dakvlakken evenwijdig aan de Wemenstraat. Dat is in het
ingediende plan niet gerealiseerd. In het ontwerp ligt de nadruk op de nieuw ontworpen zuidgevel,
door zijn ontwerp en door daar de nieuwe entree onder te brengen
Nieuwe elementen, zoals de nieuwe eindgevel aan de zuidzijde, moeten terughoudend en zonder
vormwil worden ontworpen.
Gedurende het najaar is de commissie, naast welstand en stedenbouw, in verschillende informele
gesprekken betrokken geweest bij de verdere ontwikkeling van de plannen. De belangrijkste thema’s
hierbij zijn:
•
Eerherstel van de oorspronkelijk hoofdentree van de school aan de Oldenzaalsestraat;
•
Het ontwerp van een “terughoudende” eindgevel aan de zuidzijde van het gebouw;
•
De inrichting van het terrein rondom het gebouw.
In 2018 zal de commissie in het kader van de formele “aanvraag omgevingsvergunning” definitief
advies uitbrengen over de plannen voor de Ariënsschool.
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4.4.

TELGENFLAT

In 2017 is het plan ingediend om de huidige bestemming van de ”Telgenflat” te veranderen van
kantoor in wonen. De initiatiefnemers zijn van plan om de ruimtes op de verdiepingen 1 tot en met 6
worden om te bouwen tot woningen.
De Monumentencommissie staat positief tegenover een transitie van de “Telgenflat” van een kantooren winkelbestemming naar een woonbestemming. Zo’n verandering kan bijdragen aan de zo
gewenste levendigheid van de binnenstad.
Tegelijkertijd is de commissie bezorgd over de impact die de nu gekozen intensieve, tijdelijke, bewoning
en de daarbij behorende interne veranderingen op termijn zal hebben op de uitstraling van dit voor de
binnenstad Hengelo zo belangrijke en bepalende gebouw.

Hengelo is een wederopbouwstad. Wederopbouwarchitectuur bepaalt het karakter van de
binnenstad. Een kwaliteit die is opgemerkt en die heeft geleid tot aanwijzing van de binnenstad als één
van de 30 wederopbouwgebieden in het land.
Het wederopbouwkarakter van de binnenstad moet naar het oordeel van de Monumentencommissie
versterkt worden, daarin is Hengelo uniek en dat zal de binnenstad aantrekkelijker en levendiger
maken. Hengelo moet zich daarom inzetten voor het behoud en verbetering van de kwaliteit en de
uitstraling van de wederopbouwgevels in de binnenstad. Aan de Markt zijn panden als het
Bischoffpand, C & A en de “Telgenflat” daarbij essentieel.
Bij functieverandering van monumentale gebouwen (bijv. van kantoor naar wonen) moet de kans
worden gegrepen om de kwaliteit van het gebouw te verbeteren. De commissie stelt dit ook als
voorwaarde bij de beoordeling van de voorliggende plannen. De “Telgenflat” is dé icoon van de
wederopbouw van Hengelo en verdient aandacht door kwaliteitsverbetering. Zorgvuldige uitgevoerde
functiewijziging zal bovendien een voorbeeldfunctie vervullen voor de herontwikkeling van andere
wederopbouwarchitectuur in de binnenstad.
Samen met de Puiencommissie, de stadsbouwmeester en vertegenwoordigers van de gemeente heeft
de Monumentencommissie zich ingezet om de plannen voor de transitie van het Telgenflat te laten
aansluiten bij het belang dat de commissie aan dit gebouw hecht. Het overleg met de initiatiefnemers,
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dat hieruit voorkwam heeft geleid tot enkele essentiële aanpassingen van het ontwerp. De belangrijkste
hiervan is wel dat de gevel van de eerste etage wordt teruggeplaatst waardoor de oorspronkelijke
“insnoering” van het gebouw op die plek wordt hersteld. Het weer “insnoeren” van de 1ste etage
brengt iets terug van de oorspronkelijke elegantie, transparantie en veritcaliteit van het gebouw.
De commissie is teleurgesteld dat het niet is gelukt om de pui en luifel van de begane grond niet zijn
meegenomen in de voorgestelde kwaliteitsverbetering van het gebouw. Juist hier is veel winst te
behalen in het herstel van de monumentale wederopbouwwaarden van het gebouw. De commissie
dringt er op aan alsnog met betrokken partijen om tafel te gaan om hier een beter resultaat te
bewerkstelligen.

4.5.

PLANNEN VOOR DE MARKT

Bij de “verkiezing van de plannen voor de markt” heeft de Monumentencommissie haar voorkeur
uitgesproken voor het plan van West 8. Dit plan biedt de meeste mogelijkheden voor de ontwikkeling
van nieuwe functies op het plein. Het paart heel bewust schaalverkleining aan het toevoegen van een
nieuw eigen programma. Het plein wordt verkleind , maar houdt de mooiste straatwanden in beeld.
De commissie pleit voor de bouw van een moderne open (markt)hal, die op een slimme manier
refereert aan het industriële verleden van Hengelo. Wij pleiten voor behoud door ontwikkeling. Maar
wel via allereerst bewustwording van de plek en haar verleden. Het terugplaatsen van het
Hijschgebouw is niet meer mogelijk en zou geschiedsvervalsing zijn.
De voorgestelde invulling met cultuur, creatieve industrie en horeca is heel belangrijk. Dit heeft wel
consequenties voor de overige nieuw in te richten openbare ruimte in de binnenstad.
Daar wil de monumentencommissie graag over meedenken.

4.6.

KLOAS A/D BRUGFONDS

Het gemeentelijk monument schipperscafé Kloas a/s Brug is in …. gesloopt met de afspraak dat het zou
worden herbouwd zo gauw de ruimtelijke indeling in het gebied van zijn locatie is vastgesteld.
In de achterliggende tijd is duidelijk geworden dat herbouw van het café niet haalbaar is.
Op de plek waar het monument heeft gestaan wordt nu een aandenken aan het gebouw geplaatst.
Als “smartengeld” voor deze ontwikkeling is door de nieuwe eigenaar van de grond ter plaatse €50000
ter beschikking gesteld als aanvulling voor het monumentenfonds van Hengelo.
In overleg met de gemeente heeft de Monumentencommissie bepaald aan welke doelen dit geld ten
goede zal komen. Hieronder een overzicht daarvan:
•
•
•

Kunst en groen Klein Driene, Budget: € 10.000,-, Planning: periode 2018-2020;
Opgraving broek Noord fotografie / realisatie maquette in ' t veld, Budget: € 12.500,-, Planning:
2018 (opgraving) Maquette: na realisatie wijk.
Waardevolle panden schildjes, Budget: € 2.500,-, Planning: 2018

Jaarverslag 2017 Monumentencommissie Hengelo

11

Verplaatsen herdenkingsplaquettes van Museum Hengelo naar begraafplaats, Budget: €
2.000,-, Planning: 2018
•
Info borden waardevolle panden binnenstad 10 panden, parels in de binnenstad., Budget: €
3.000,-, Planning: 2018
•
Zichtbaar maken restanten opgraving Huys Hengelo, Budget: maximaal € 15.000,-, Planning:
2018
Reservelijst
•
Informatie/ visualisatie opgraving Oosterveld, Budget: € 5.000,-, Planning: 2019.
•
PM. plan voor de loc 2200 (van J. Knol)
•

Nog één keer: Kloas a/d Brug, uit: gemeentearchief Borne.

4.7.

OVERIG

Maand van de Wederopbouw.

Maand v/d Wederopbouw
september 2017

Top Couturier Dick Holthaus
Wederopbouw films
Voetbalwedstrijd Hengelose Es
Kabouterhuisje
Parels van de wederopbouw

PROGRAMMA
www.erfgoed-hengelo.nl
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

Dit jaar werd voor de 5e keer de Maand van de
Wederopbouw georganiseerd door de Stichting
Erfgoed Hengelo. De meeste activiteiten vonden plaats
in de binnenstad.
Het kabouterhuisje, een tentoonstelling bij Humanitas en
de jaarlijkse voetbalwedstrijd in de Hengelose Es
vormden belangrijke overige activiteiten.
De meeste aandacht trok dit jaar de tentoonstelling
over Dick Holthaus bij Hotel National, zijn geboortehuis.
Rikie en Josee hebben ons de gelegenheid gegeven
om de topcouturier Dick Holthaus volop te presenteren.
Bijzonder was dat de opening werd verricht door zijn
voormalige partner samen met Hellen van Rees, de
jonge, veelbelovende Hengelose ontwerpster. Tijdens
het modespektakel werd , namens de Stichting Erfgoed
Hengelo, met veel succes door een groep van 11
mannequins kleding van Dick Holthaus geshowd,
afkomstig van particulieren of van Museum Hengelo.
Mufide Hair & Art verzorgde de kapsels.

CMYK / .ai

Erfgoed & monumenten Hengelo
@Erfgoed074
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De Schouwburg Hengelo presenteerde tijdens de maand alle 4 de Films die in de voorgaande jaren
waren gemaakt voor de diverse wederopbouwthema’s.
Er waren tentoonstellingen in het Museum Hengelo, Parels van de wederopbouw en in verzorgingstehuis
Humanitas, over de wijk Berflo Es en Temsi speelgoed;
Lezingen werden gehouden over de Parels van de Wederopbouw, de Wederopbouw van Hengelo en
over woningnood en noodwoningen in Hengelo.
Er werden wandelingen gehouden in de binnenstad langs de parels van de wederopbouw, de
wederopbouw van de binnenstad in combinatie met verhalen van vertellers van de Verhalenkraal en
er werden rolstoelwandelingen door de binnenstad georganiseerd voor de bewoners van TMZ.
In oktober werd de jaarlijkse voetbalwedstrijd in de Hengelose Es gehouden tussen de politie en de
wijkbewoners om de wederopbouw wisselbeker.
Het totale gebeuren ontwikkelt zich steeds meer in een wijksportfeest voor de jeugd van de Hengelose
Es.
Het kabouterhuisje kende een glorieus jaar. Meer dan 1700 bezoekers trok het minimuseum dat een
huisje liet zien ingericht met meubels en spulletjes uit 1961 door Museum “ de sfeer van Weleer” uit
Rekken. Welbions verklaarde zich bereid een aantal huisjes te laten bestaan. De Stichting Is daarom
bezig om een goed plan voor te bereiden.
Hans Beerens van Studio Beerens verzorgde weer alle beeldmateriaal.

Open Monumentendag
De Open Monumenten Dag stond dit jaar landelijk in het teken van Boeren, Burgers en Buitenlui. Dit is in
Hengelo door het comité Open Monumenten Dag vertaald naar activiteiten op 2 locaties. Daarnaast
hebben zich een aantal monumenten locaties aangemeld met het verzoek ook mee te mogen doen.
Dat brengt het aantal locaties dit jaar op 9 locaties. Ondanks onvoorspelbaar weer zijn er weer veel
mensen op af gekomen.
Als boerenlocatie is gekozen voor de molen van Oele. De molen was open, de molenaar liet de molen
draaien, de boerendansers uit Beckum traden op evenals de Verhalenkraal, er waren standjes en een
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Barista. De kano’s van de Beekbusters voeren in het molengat en de lelijke eenden verzorgden het
vervoer tussen Oele en De Pastoriestraat.
In de Pastoriestraat traden de jongelui van Barst op, de Verhalenkraal was ook hier present en de band
speelde op het plein. Tevens werd een rondleiding langs historische panden verzorgd door Museum
Hengelo.
Verder waren die dag geopend het minimuseum het Kabouterhuisje, de st. Lambertusbasiliek, het Piet
Blom museum, de Joodse Begraafplaats aan de Dennenbosweg, de Waarbeeksluis, het Prins
Bernhardplantsoen en het Wederopbouw woonhuis in de Mispelstraat.
Al met al weer een zeer geslaagde Open Monumenten Dag in Hengelo.
Overige thema’s in 2017
•

Top 10 parels van de wederopbouw;

•

Invulling Seahorseterein;

•

Inrichtingsplan Enschedesetraat;

•

Concept financiële kadernota;

•

Samenwerking in Twente op erfgoedgebied;

•

Herontwikkeling Verenigingsgebouw;

•

Waardevolle panden, schildje;

•

Voorstel uitbreiding monumentenlijst: GOLS spoorlijn/Markesteen/Kassa's/ boerderij HC /
marktplein kiosk/ UTS/MTS/ God is liefde kerk/de Waarbeek.
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