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Digitale nieuwsbrief.
Wij presenteren u hierbij de eerste digitale nieuwsbrief van de stichting cultureel erfgoed Enschede.
Met deze vorm van informatieverstrekking kunnen wij u een kwalitatief betere nieuwsbrief presenteren
voor zowel de PC, Ipad en smartphone. Uiteraard is de nieuwsbrief ook na te lezen in ons digitaal
archief op onze website. Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of suggesties? Wij
horen het graag. Reacties sturen naar: info@cultureelerfgoedenschede.nl

1. Glysofaat door de EU nog vijf jaar toegestaan
Europeanen mogen de omstreden onkruidverdelger glyfosaat
nog zeker vijf jaar gebruiken. Maandag 28 november 2017
schaarden achttien EU-lidstaten, waaronder Nederland, zich
achter een voorstel van de Europese Commissie om de
vergunning voor het middel met vijf jaar te verlengen. Negen
landen stemden tegen.
Over het middel is veel onenigheid. Boeren gebruiken de
verdelger - die ook bekend is onder de merknaam Roundup om akkers onkruidvrij te krijgen. De effectiviteit is hoog, maar
er is twijfel over de veiligheid van het middel. De verdelger zou
alleen planten moeten laten sterven, maar uit sommige
onderzoeken zou blijken dat het middel mogelijk kankerverwekkend is.
De instanties die door de Europese Commissie zijn geraadpleegd, zien echter geen risico's voor
de volksgezondheid. Daarom wilde het dagelijks bestuur van de EU in eerste instantie de
vergunning voor glyfosaat met tien jaar verlengen, maar onder druk van vele EU-landen werd er
uiteindelijk een compromis van vijf jaar op tafel gelegd.
Bron: EU.

2. Besluit B&W 21 november 2017 :
1. De Raad voor te stellen de “Nota samenvatting en
beantwoording zienswijzen” vast te stellen en de indieners van
de zienswijzen hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen;
2. Het bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Lonneker
Molenweg 82" naar aanleiding van de ingediende zienswijzen
gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan
behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP001250003.
Kernboodschap: Het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest – Lonneker Molenweg 82”
door de Raad vast te laten stellen. Het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest – Lonneker
Molenweg 82” is een reparatieherziening die erin voorziet dat de planregels van de bestemming
“Cultuur en ontspanning – Molen” weer corresponderen met de verbeelding, zoals die ook is
weergegeven in het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest”. Deze reparatieherziening
maakt het voor de Stichting Erfgoed Lonneker mogelijk om het molenterrein te beheren en
verder te ontwikkelen door ruimte te bieden voor educatieve en culturele activiteiten ter
ondersteuning van de molen.

Villa Marthalaan [gemeentelijk monument]

Boll Dakmanagement B.V. staat bekend als een betrouwbare
partner. Om dat zo te houden is scholing van essentieel
belang. Als erkend Fundeon leerbedrijf verplichten we alle
werknemers tot het behalen van de primaire opleiding
dakdekken bij de Tectum en pas dan mogen ze zich dakdekker
noemen. Uiteraard worden alle werken uitgevoerd door eigen vakkundig personeel.Boll
Dakmanagement is partner van de stichting cultureel erfgoed Enschede. Klik HIER voor de
website van Boll Dakmanagement.

3. Jaarverslag 2017
Het jaar 2017 ligt inmiddels al weer achter
ons en wellicht hebt u net als wij opnieuw
goede voornemens gemaakt voor het jaar
2018.
Vooruit kijken kan echter niet zonder stil te
staan bij wat er het afgelopen jaar is gebeurt
.
Wij zijn een jonge lerende organisatie en in
het afgelopen jaar hebben we geleerd om
monumenteigenaars nog beter van dienst te
zijn in advisering en informatieverstrekking.
Ook onze publieksvoorlichting is en zal op
verschillende punten verder verbetert
worden onder andere door de digitale
nieuwsbrief die het mogelijk maakt om beter
en sneller te navigeren naar verschillende
onderwerpen.
Wilt u weten hoe wij het afgelopen jaar
hebben beleefd?
Lees dan ons Jaarverslag 2017HIER.

4. Zelf een kasteel bouwen?
Wie een passie heeft voor kastelen of
de Middeleeuwen, kan zijn of haar hart ophalen in
de Bourgogne. Daar bouwen vrijwilligers en
onderzoekers al twintig jaar lang aan een ‘nieuw’
middeleeuws kasteel. Bijzonder is dat men bij de
bouw van het Kasteel van Guédelon alleen gebruik
maakt van authentieke materialen en technieken.
Video over het Kasteel van Guédelon

Klik hier

5. Donatus nieuwe partner van Stichting cultureel erfgoed
Enschede.
Met ingang van 1 januari 2018 is verzekeraar Donatus partner
van de stichting cultureel erfgoed Enschede.
Al vanaf 1852 is Donatus specialist in het verzekeren van
kerken en Rijks en gemeentelijke monumenten.
Donatus is een onderlinge verzekeraar en werkt zonder winstoogmerk.
Eventuele overschotten uit de brandverzekeringen (opstal, inboedel en inventaris) worden terug
betaald aan de leden c.q. de verzekerden.
Monumenteigenaars kunnen vragen stellen over verzekeringskwesties zoals polisvoorwaarden,
schade afhandeling, taxaties van monumenten etc. via info@donatus.nl of
infor@cultureelerfgoedenschede.nl
Met enige regelmaat zullen wij in onze nieuwsbrief artikelen publiceren over verzekeringen die
ook geraadpleegd kunnen worden in de rubriek "verzekeringen" van onze website.
Wilt u alvast meer informatie over wat Donatus voor u kan betekenen.

Klik hier

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de stichting cultureel erfgoed Enschede.
Over ons:
De stichting Cultureel Erfgoed Enschede is hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke
en Rijksmonumenten in de gemeente Enschede.
Cultureel Erfgoed Enschede kan monumenteigenaars adviseren in vraagstukken die voor de
instandhouding en continuïteit van een monument van belang zijn.
Cultureel Erfgoed Enschede richt zich eveneens op publieksvoorlichting door middel van de
website www.cultureelerfgoedenschede.nl met informatie over Rijks en gemeentelijke
monumenten in Enschede.
Redactieadres;
Stichting cultureel erfgoed Enschede
Postbus 689
7500AR Enschede.
info@cultureelerfgoedenschede.nl
Disclaimer.
Ondanks aan de samenstelling van deze nieuwsbrief bestede zorg kan de redactie geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor de onvolledigheid of onjuistheid van deze nieuwsbrief.

7. Meppel gestart met "Gevelfonds"
Gevelverbetering draagt bij aan een aantrekkelijke binnenstad.
Met het Gevelfonds wil de gemeente een kwaliteitsimpuls
geven aan de binnenstad door eigenaren te stimuleren hun
gevel te verbeteren. Het Oversticht heeft in opdracht van de
gemeente Meppel een rol gehad in de totstandkoming van de
subsidieregeling.
Het karakteristieke pand aan de Hoofdstraat 44 heeft de
primeur; het is de eerste gevel die met hulp van subsidie uit het gevelfonds is hersteld.
Maandag 30 oktober werd hier feestelijk bij stil gestaan in aanwezigheid van de betrokkenen en
een trotse wethouder. De begane grond van het pand in Jugendstil-stijl was in het verleden
zwaar verbouwd.
Bij de sloop van de latere pui kwam een forse stalen ligger van de oude opzet tevoorschijn, nog
voorzien van klinknagels. Het lag voor de hand om deze in het zicht te houden. Geheel in stijl
zijn vervolgens nieuwe stalen kolommen aangebracht om de ligger te ondersteunen. De
staalconstructie, in combinatie met een flinke natuurstenen plint geeft de pui iets terug van haar
vroegere statigheid.
Daarbij zijn twee grote raampartijen uit de oude gevel hergebruikt. Door het toepassen van
hardhout in de gevel is er een fraai contrast ontstaan tussen de vorm en het materiaalgebruik.
De houten sierlijke boog is een knipoog naar de Jugendstil en volgt de vormen van de
staalconstructie in het interieur.
Al met al levert het ontwerp een eigentijdse winkelpui op, met een mooie balans tussen
decoratieve en constructieve elementen en de exclusieve uitstraling van warenhuizen uit het
verleden. Met een relatief kleine ingreep en de nodige creativiteit is een significantie
kwaliteitsverbetering mogelijk. En dat is precies wat het Gevelfonds beoogt.

Lansink heeft nagenoeg landelijke dekking en beheerst het
woningbouwproces op een professionele wijze: van een duidelijke
offerte tot en met de eindoplevering. Het bedrijf beschikt over de
juiste mensen en capaciteiten. Op de bouwplek, maar ook in het
kader om uw planning en kwaliteit te waarborgen. De totaalaanpak inclusief projectbeglazing staat
garant voor een snel en vakkundig resultaat. Waar en wanneer u wilt. Lansink is partner van de
stichting cultureel erfgoed Enschede. Meer informatie over Lansink? Klik HIER voor de website.

8. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
Tijdens de raadvergadering van 10 april 2017 heeft het
College van B&W de Gemeente Raad toegezegd nadere
informatie te geven over de plaatsingsmogelijkheden van
zonnepanelen op de gemeentelijke daken. Hiervoor is een
onderzoek uitgevoerd door Strukton. Conclusie van het
onderzoek is dat het toepassen van zonnepanelen op de
gemeentelijke daken, zowel de traditionele als de dunne film
panelen, financieel niet rendabel is.
Bijlagen:
-brief aan de gemeenteraad.
-onderzoek Structon

9. Fabriekschoorsteen Jannink krijgt nieuwe eigenaars.
In verband met de huisvesting van een gezondheidscentrum
op de begane grond van het Jannink Complex zullen het
aantal parkeerplaatsen rondom de fabriekschoorsteen van dit
complex worden uitgebreid.
De gemeente Enschede is op dit moment nog de eigenaar van
de schoorsteen die onderdeel uitmaakt van de voormalige
textielfabriek Gerh. Jannink en zonen. Woningbouwcorporatie
de Woonplaats is eigenaar van het woongedeelte en
projectontwikkelaar Kloos 2 is eigenaar van de begane grond
waar het gezondheidscentrum zal worden gehuisvest.
Bij de herinrichting van het terrein heeft de gemeente
Enschede de schoorsteen verkocht aan woningbouw
corporatie de Woonplaats en de projectontwikkelaar Kloos 2.
Dat betekent dat het beheer en het onderhoud voor rekening
komt van de Woonplaats en ontwikkelaar Kloos 2.

Meer foto's over het Jannink complex

Klik hier

10. Gids voor voor (woonhuis)eigenaren van Rijksmonumenten.
Overal waar u in deze gids ‘monument’ leest, wordt rijksmonument bedoeld. In deze gids vindt u
basisinformatie die voor u als nieuwe eigenaar van een woonhuismonument van belang is. U
krijgt antwoord op vragen als: • Wat komt er kijken bij restauratie en (planmatig) onderhoud? •
Hoe kunt u energie besparen? • Waar moet u zijn voor instandhoudingssubsidie of een
laagrentende lening? • Hoe zit het met een vergunning? • Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?
Download de gids HIER

11. Meer industrieel erfgoed in commerciele handen. [deel 5]
Het Balengebouw, van de voormalige textielfabriek de Bamshoeve, stamt uit 1907 en was
destijds een opslagplaats voor katoenbalen. Het vervoer van en naar de opslagplaats ging per
trein.
Het pand lag aan de spoorlijn Enschede-Lonneker. Door het faillissement van de
katoenspinnerij in 1973 raakte het Balengebouw in verval.
De vuurwerkramp in 2000 betekende bijna het einde. Besloten werd het fabriekspand door
Bjarne Mastenbroek en Rem Koolhaas te laten ombouwen tot Jan Cremer-museum echter
zover is het nooit gekomen.
De voormalige eigenaar van het Balengebouw, woningbouwcorporatie De Woonplaats heeft
ruim vijf miljoen euro verlies geleden op de aan-verkoop van het Balengebouw.
Intussen hebben de twee Enschedese ondernemers Huub Punte en John Landewe van de
Maatschap Tromplaan het voormalige fabrieksgebouw gekocht en inmiddels is de redactie van
dagblad Twentse courant –Tubantia, TV Enschede en het architecten bureau Leijh, Kappelhoff,
Seckel, Van den Dobbelsteen [LKsvdd] in het Balengebouw gehuisvest..
De buitengevel van dit gebouw wordt gekenmerkt door een dominante gevelbeplating welke
voorzien is van een afbeelding van Jan Cremer. Het gebouw heeft een metamorfose ondergaan
en ons inziens is de historische kwaliteit van het oorspronkelijke gebouw voor een belangrijk
deel verloren gegaan.
Meer informatie over het Balengebouw?

Klik hier

Poort aan de Hengelosestraat ter ere van het bezoek van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik aan Enschede
op 2 september 1929

Wist u dat op de website van de stichting cultureelerfgoed Enschede een historisch fotoarchief
is geplaatst met foto's van Enschede uit de negentiende en twintigste eeuw?
Bezoek aan het historisch foto archief?

Klik hier

Partners stichting cultureel erfgoed Enschede
Wilt u meer informatie over onze partners?
In Het Veld schoonmaakdiensten
Kuality schilderwerken
Kees Marcelis interieur advies
Trebbe Bouw
Lansink vastgoed onderhoud
Donatus verzekeringen voor monumenten en kerken
Boll Dakmanagement.
Aan de stichting cultureel erfgoed Enschede zijn op dit moment acht partners verbonden.
Partners hebben een vakinhoudelijke inbreng bij de nieuwsbrief en de inhoud van de website.

12. Hijsch op Markt Hengelo 'reinste geschiedvervalsing'
Een Hijsch-replica op de Markt zetten, is je 'reinste
geschiedsvervalsing'.
Dat zei voorzitter Hans de Gruil van de
Monumentencommissie Hengelo tijdens het politiek café
Hengeloos Peil.
Lees het volledige verhaal.

Klik hier

13. Voormalige Menistenkerk wordt Stadsbrouwerij
december 2017.

In 2017 is het voormalige kerkgebouw door Harry Lindeman,
de toenmalige eigenaar, verkocht aan Alex Veltboom die
naarstig op zoek is geweest naar nieuwe huurders voor dit
historische pand.
Inmiddels is bekend dat de kerk zal worden verbouwd tot een
stadsbrouwerij. In het kerkje zal een Pub een winkel een
proeflokaal en een kunstpodium komen.
Volgens de nieuwe huurders krijgt de kerk een industriële
uitstraling.
De verbouwing van de voormalige kerk start in januari en zal
naar verwachting in mei 2018 gereed zijn.
De Menistenkerk is een gemeentelijk monument.
Foto: Restauratie tekening van Andre Beumers.
[ restauratie architect]
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