
Doelstelling	van	de	stichting	is	eveneens	het
adviseren	van	monumenteigenaars		en	hierdoor
hebben	wij	in	het	verslagjaar		veel	aandacht
besteed	aan	het	herontwikkeling	van	een
monument,	energievraagstukken,
subsidieverstrekkingen,	curatief	en	preventief
onderhoud	van	een	monument	en	juridische

zaken.
In	de	afgelopen	tijd	is	opnieuw	gebleken	dat	de	belangstelling	voor	cultureel
erfgoed	en	de	betrokkenheid	van	velen	bij	het	behoud	van	waardevolle
monumenten	in	Enschede	nog	steeds	groeit.	Dat	geeft	ons	als	bestuur	een
goede	motivatie	om	ook	in	het	komende	jaar	voort	te	gaan	op	het	ingeslagen
pad.					
In	het	afgelopen	jaar	hebben	we	onze	kennis	over	bouwkundige,	financiële	en
juridische	zaken	met	monumenteigenaren,	professionals	en	studenten
ruimhartig		gedeeld.	Conform	onze	doelstellingen			stimuleren	we	het
draagvlak	voor	en	beleving	van	monumenten	door	middel	van
publieksvoorlichting.

Tevens	zoeken	we	samenwerking	en	overleg	met	overheden,	private	en
publieke	organisaties	en	instellingen	die	gericht	zijn	op	cultureel	erfgoed.	De
contacten	op	dit	terrein	zijn	verder	versterkt.
In	de	relatie	met	de	rijks	en	gemeentelijke	overheid	stellen	we	ons	positief
kritische	op	en	gaan	hierbij	graag	het	debat	aan.
In	onze	visie	willen	wij	een	onafhankelijk	kennisplatvorm	zijn	voor
monumenteigenaars	in	Enschede	en	een	actuele	en	professionele
informatiebron	zijn	die	het	behoud	van	Rijks	en	gemeentelijke	monumenten	in
Enschede	in	belangrijke	mate	daardoor	kan	ondersteunen	en	versterken.
	

3.5.	Consultancy	aan	monument	eigenaars.
	
In	het	verslagjaar	hebben	wij	verschillende
monumenteigenaars	geadviseerd.	Het	betreft	hier

consultancy	over	zeer	uiteenlopende	onderwerpen	zoals	bijvoorbeeld,
adviseren	over	een	visie	voor	herontwikkeling	van	een	monument,	exploitatie
verbetering	of	wet	&	regelgeving.

3.6.	Meldpunt	Cultureel	Erfgoed.

In	2018	zijn	voorbereidingen	getroffen	voor	het
ontwikkelen	van	een	digitaal	“Meldpunt”	

Het	Meldpunt	Cultureel	Erfgoed	Enschede	is	een	centraal	informatiepunt,	dat
een	breed	publiek	in	de	gelegenheid	stelt	om	melding	te	doen	van	bedreigd,
onbekend	en/of	ondergewaardeerd	historisch	erfgoed	in	de	gemeente
Enschede.	

De	doelstelling	van	het	Meldpunt	is	het	leveren	van	een	inhoudelijke	bijdrage
aan	het	behoud	en	waardering	van	karakteristieke,	beeldbepalende
gebouwen,	objecten,	landschappelijke	elementen	en	structuren.	Het	resultaat
van	de	melding	kan	zijn	dat	initiatieven	worden	ontwikkeld	tot	mogelijk
behoud	en/of	ontwikkeling	van	een	object.

Daarnaast	kunnen	we	via	onze	maandelijkse	nieuwsbrief	en	de	website
aandacht	schenken	aan	de	melding.
Met	onze	eigen	kennis	en	de	kennis	uit	ons	(inter)nationale	en	regionale
netwerk	op	het	gebied	van	herontwikkeling,	exploitatie	&	instandhouding,
juridische	zaken	en	(digitaal)		informatiebeheer	denken	we	graag	mee	met	het
erfgoedveld	binnen	de	gemeente	Enschede.	

De	“meldingen”	die	wij	ontvangen	zullen	via	onze	website	openbaar	worden
gemaakt	zodat	lezers	van	deze	rubriek	aanvullende	informatie	of	adviezen
kunnen	verstrekken.	Het	meldpunt	kunt	u	vinden	op	de	homepage	van	onze
website.	Het	Meldpunt	zal	met	ingang	van	01	januari	2019	operationeel	zijn.

3.8.	Webshop-Boeken.
In	onze	webshop	staan	op	dit	moment	ruim	60
boeken	over	het	cultureel	erfgoed	en	de	historie
van	Enschede	en	Twente.	Met	de	aankoop	van	een
boek	steunt	de	koper	tevens	de	stichting	Cultureel
Erfgoed	Enschede.
Tevens	is	het	nu	mogelijk	om	via	de	website	een

boek	te	bestellen	en	met	een	beveiligde	verbinding	boeken	af	te	rekenen.		

De	toekomst	van	religieus	erfgoed	in	Enschede	is
vaak	onzeker.	Het	vinden	van	een	herbestemming
voor	een	gebouw	dat	niet	langer	nodig	is	voor	een
geloofsgemeenschap	is	niet	eenvoudig.	Aan
behoud	en	achterstallig	onderhoud	zijn	vaak	hoge
kosten	verbonden.	Soms	lukt	het	om	die	toch	op
te	brengen;	de	prachtige	restauratie	van	de	Sint-
Jozefkerk	is	zo’n	voorbeeld

De	voormalige	Menistenkerk	aan	de
Stadsgravenstraat	met	o.a.	prachtige	glas	in	lood
ramen	heeft	een	nieuwe	bestemming	gekregen	en
is	verbouwd	tot	stadsbrouwerij.	De	Stadsbrouwerij
van	Stanislaus	Brewskovitch	is	op	1	oktober	2018
geopend	en	beschikt	over	een	brouwerij,	een	pub
en	een	proeflokaal.

Ook	het	Balengebouw,	dat	stamt	uit	1907	en
destijds	in	gebruik	was	als	opslagplaats	voor
katoenbalen	kreeg	een	nieuwe	toekomst	met	de
vestiging	van	de	redactie	van
dagblad	Twentse	courant	–Tubantia,	TV	Enschede
en	het	architecten	bureau	Leijh,	Kappelhoff,
Seckel,	Van	den	Dobbelsteen.

Op	donderdag	21	juni	2018	heeft	Koningin	Maxima
op	feestelijke	wijze	de	Performance	Factory
aan	de	Hoge	Bothofstraat	geopend.	Deze
voormalige	textielfabriek	van	Nico	ter	Kuile	in
Enschede	stond	op	de	nominatielijst	om	gesloopt
te	worden.	Toch	werd	besloten	de	fabriek	te
behouden	en	er	een	bruisende	‘talentenfabriek’

van	te	maken.	Het	resultaat	is	de	Perfomance	Factory	met	een	hippe	foodhal,
kunst,	cultuur,	ambacht,	ondernemerschap.

Maar	soms	is	de	toekomst	zorgelijk.	De	verkoop
van	de	Mariakerk	aan	de	Deurningerstraat	aan
Syrisch	Orthodoxe	kerk	is	o.a.	vanwege
omvangrijke	achterstallige	onderhoud	afgeketst	en
of	de	plannen	voor	hergebruik	van	de	voormalige
Ariënskerk	doorgaan	is	nog	zeer	onzeker.

In	zekere	zin	geldt	dit	ook	voor	het	Landgoed	Erve
Menzo	aan	de	Beldershoekweg	250	in
Boekelo.	Het	is	een	Rijksmonument	en	heeft	de
status	van	Landgoed.	De	verschillende	opstallen
hebben		groot	achterstallig	onderhoud	maar	het
geheel	is	gesitueerd	in	een	prachtige
landschappelijke	omgeving.	De	vakwerkboerderij	is

gebouwd	in	1820	maar	er	zijn	elementen	van	de	Hof	van	Boekelo	uit	1580	in
verwerkt.
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Jaarverslag	2018	
	stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede

	

Foto	boven:Publikatie	TC	Tubantia.

Hoogtepunt	voor	de	stichting	Cultureel	Erfgoed	in	2018	was	de	toekenning
van	de	Erfgoedprijs	Enschede	2018	aan	de	woningbouwcorporatie	“Ons	Huis”

voor	het	winkelpand	Dille	&	Kamille	aan	de	Langestraat	9	in	Enschede.

INHOUDSOPGAVE;
	

	
1.	Inleiding
2.	Doelstelling		en	visie.					
3.	Ontwikkelingen
4.	Cultureel	Erfgoedprijs	Enschede
5.	Erfgoed	met	een	toekomst
6.	Een	vliegveld	te	koop
7.	Partners	stichting	SCEE.
8.	Publicaties.
9.	Ten	slotte.
	

1.	Inleiding.

Voor	u	 ligt	het	jaarverslag	2018	van	de	stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede
2018.	Wij	willen	monumenteigenaars,	bezoekers	van	de	website,	de	Facebook
pagina	 en	 partners	 van	 onze	 stichting	 graag	 informeren	 omtrent	 onze
doelstellingen	en	gerealiseerde	activiteiten	van	het	afgelopen	jaar.

De	 veelheid	 van	 onderwerpen	 heeft	 ons	 soms	 genoodzaakt	 om	 ons	 te
beperken	 tot	 hoofdzaken	 maar	 wij	 blijven	 op	 een	 breed	 terrein	 de
ontwikkelingen	 van	 het	 cultureel	 erfgoed	 in	 Enschede	 volgen.	 Maar	 het	 is
zeker	 niet	 alleen	 “volgen”	 maar	 ook	 positief	 kritisch	 de	 ontwikkelingen
beoordelen	en	hierover	berichten.

Wij	willen	als	 stichting	 in	 contact	blijven	met	monumenteigenaars,	 lezers	en
internet	bezoekers,	 erfgoedorganisaties	 	 en	 lokale	en	provinciale	overheden.
Een	 bindende	 factor	 zijn	 en	 blijven	 als	 het	 gaat	 om	 het	 behoud	 en	 de
instandhouding	van	het	cultureel	erfgoed	van	Enschede.

Doelstellingen	en	visie.

In	 2018	 is	 enthousiast	 gewerkt	 om	 de	 doelstellingen	 van	 de	 Stichting
Cultureel	 Erfgoed	 Enschede	 voor	 het	 voetlicht	 te	 brengen.	 Onze	 doelstelling
om	 een	 zo	 breed	mogelijk	 publiek	 te	 informeren	 over	 het	 culturele	 erfgoed
van	Enschede	en	omgeving	willen	we	onder	andere	bereiken	door	het	verder
technisch	 en	 redactioneel	 vervolmaken	 van	 de	 website	 en	 het	 publiceren
via	 sociale	 media.	 In	 2018	 hebben	 ruim	 76000	 bezoekers	 onze	 website
bezocht.	 Met	 onze	 Facebook	 pagina	 willen	 wij	 actuele	 gebeurtenissen
publiceren	en	inmiddels	zijn	er	honderden	volgers.

3.	Nieuwsbrief.
Ook	 in	 2018	 zijn	 12	 nieuwsbrieven	 gepubliceerd	 over	 actuele	 onderwerpen
met	 betrekking	 tot	 het	 cultureel	 erfgoed	 van	 Enschede.	 Veel	 aandacht	 is
besteed	aan	de	financiële	en	fiscale	wijzigingen	als	gevolg	van	aanpassingen
in	de	 regelgeving.	Ook	 is	uitvoerig	 stil	 gestaan	bij	 de	energietransitie	 en	de
gevolgen	die	hieruit	voor	monument	eigenaren	kunnen	voortvloeien.	
In	januari	2018	hebben	wij	een	nieuwe	digitale	nieuwsbrief	uitgebracht.	Nieuw
wil	zeggen	een	nieuwsbrief	met	meer	technische	mogelijkheden	en	een	meer
professionele	uitstraling.
De	maandelijkse	digitale	nieuwsbrief,	die	door	ruim	350	lezers	wordt	gelezen,
is	 nu	 op	 artikelniveau	 gekoppeld	 aan	 de	 website	 waardoor	 aanvullende
informatie	 gemakkelijk	 kan	 worden	 geraadpleegd.	 Het	 is	 ook	 mogelijk	 om
oudere	 versies	 van	 nieuwsbrieven	 te	 downloaden	uit	 het	 nieuwsbrief	 archief
van	onze	website.		

	

3.2.	Mobiel	erfgoed.

Onze	ambities	reiken	echter
onverkort	ver.	In	2018	zijn	we
gestart	met	de	rubriek	Mobiel
erfgoed	met	daarin	informatie

en	documentatie	over	de
restauratie	van	de	Tramwagen
1.	In	de	loop	van	2019	hopen
wij	meer	informatie	over	het
restauratietraject	te	kunnen

geven.		De	ontwikkelingen	van
de	TET38	bus	en	het	Stadsorgel

de	Tukker	zullen	we	zeker
blijven	volgen.

	

3.3.	Euregionaal	erfgoed.
De	stichting	Cultureel	Erfgoed
Enschede	heeft	zich	in	2018
eveneens	gericht	op	het

Euregionaal	erfgoed	en	dan	met
name	in	de	Duitse	grensstreek.

Inmiddels	staan	er	17
gedocumenteerde

erfgoedlocaties	in	Duitsland	op
onze	website.	Naar	verwachting
zal	deze	rubriek	zich	nog	verder
uitbreiden.	Samenwerking	met
Duitse	erfgoedorganisaties	is

hierbij	een	van	onze
doelstellingen.

3.4.	VvE	Wegwijzer	voor	monumenteigenaars.
	

In	 2018	 is	 veel	 tijd	 en	 aandacht	 besteed	 aan	 een	 uitgave	 van	 een	 VvE
Wegwijzer	die	naar	verwachting	 in	het	voorjaar	van	2019	zal	verschijnen.	In
dit	boekje	vinden	eigenaren	van	appartementen	en	ook	eigenaren	die	wonen
in	een	Rijks	of	gemeentelijk	monument	vele	informatie	om	de	Vereniging	van
Eigenaren	en	het	functioneren	van	de	vereniging	te	verbeteren.	Daarnaast	is
er	informatie	met	betrekking	tot	wet	&	regelgeving	die	van	toepassing	is	voor
monumenteigenaars	die	wonen	in	een	Rijks	of	gemeentelijk	monument.

3.7.	Samenwerken.
Met	verschillende	erfgoed	organisaties	in	de	Euregio	hebben	we	nader	overleg
gevoerd	 omtrent	 samenwerking	 waarbij	 wij	 vooral	 denken	 aan	 kennis	 en
informatie	 uitwisseling,	 back	 -office	 ondersteuning	 en	 gemeenschappelijk
optreden	in	geval	van	bijzondere	erfgoed	zaken	in	Enschede.

4.	Cultureel	Erfgoedprijs	Enschede	2018.

Eenmaal	per	twee	jaar	reikt	de	Stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede	een	prijs
uit	binnen	een	vooraf	gekozen	 thema.	Voor	2018	betrof	het	een	winkelpand
waarvan	de	architectonische	en	cultuurhistorische	waarden	opvallend	zijn	en
passen	in	het	centrum	van	Enschede.	Deze	prijs
moet	vooral	worden	gezien	als	een	aanmoediging	voor	behoud	van	historische
winkelpanden	 in	 de	 binnenstad	 van	 Enschede.	 Het	 ging	 daarbij	 om
winkelpanden	 die	 door	 een	 verbouwing	 uit	 een	 oorspronkelijk	 pand	 zijn
ontstaan.
De	 deskundige	 jury	 bestaande	 onder	 andere	 twee	 gerenommeerde
architecten	André	 Jekel	en	 	Bart	van	den	Bos	en	Cecil	Schweitzer	heeft	een
drietal	panden	genomineerd	voor	deze	prijs.	Uiteindelijk	viel	de	keuze	op	de
winkel	van	Dille	en	Kamille	aan	de	Langestraat.	
	
De	prijs	is	op	2	oktober	2018	in	het	stadhuis	Enschede,	onder	grote	publieke
belangstelling,	uitgereikt		door	wethouder	Jeroen	Diepemaat.				In	2020	zullen
we	opnieuw	de	Cultureel	Erfgoedprijs	Enschede	uitreiken	aan	een	organisatie,
een	persoon	of	een	cultureel	erfgoed	object	met	een	grote	betrokkenheid	of
een	bijzondere	 relatie	met	het	 cultureel	 erfgoed	van	Enschede.	 	Wij	melden
ons	weer	tegen	die	tijd.

De	prijswinnaar	het	winkelpand	Dille	&	Kamille.

5.	Erfgoed	met	een	toekomst.

6.	Een	vliegveld	te	koop.

Bij	 de	 herbestemming	 van	 een	 aantal	 gebouwen	 op	 voormalige	 Vliegbasis
Twente	zijn	interessante	erfgoedwaarden	in	het	geding.	Het	vliegveld,	inclusief
de	 constructie	 van	 shelters,	 bunkers,	 hangars,	 voormalige	 geschutskoepels
e.d.	 geeft	 nog	 	 een	 goed	 beeld	 van	 de	 oorspronkelijke	 aanleg	 als	 militair
vliegveld	 tijdens	de	Duitse	bezetting	en	de	daarop	volgende	 “koude	oorlog”.
Het	 noordelijke	 deel	 is	 in	 ontwikkeling	 als	 Technology	 Base,	 dat	 naast	 de
bestaande	 gebruikers	 plaats	 biedt	 aan	 technologisch	 vooruitstrevende
bedrijven.
	
De	 gemeente	 Enschede	 heeft	 een	 regieteam	 samengesteld	 om	 de	 verdere
ontwikkeling	 te	 begeleiden.	 In	 een	 manifest	 van	 verschillende	 culturele
verenigingen	wordt	gepleit	voor	een	erkenning	van	de	unieke	waarde	van	het
erfgoed	 van	 het	 vliegveld.	 Dit	 manifest	 is	 op	 maandag	 11	 juni	 2018	 is
aangeboden	 aan	 het	 door	 de	 gemeente	 Enschede	 ingestelde	 regieteam
Ruimtelijke	 Kwaliteit	 voormalig	 vliegveld	 Twente.	 De	 oproep	 is	 gericht	 aan
bestuurders,	 eigenaren,	 ontwikkelaars	 en	 verder	 iedereen	 die	 bij	 de
ontwikkeling	en	de	uitvoering	van	plannen	op	het	terrein	betrokken	is	of	nog
wordt.
	
Erfgoedorganisaties	 signaleren	 een	 afnemende	 aandacht	 voor	 de
cultuurhistorische	 waarden	 van	 het	 vliegveld	 en	 zijn	 bezorgd	 dat	 bij	 de
praktisch	 uitwerking	 van	 de	 plannen	 voor	 ontwikkeling,	 het	 economisch
grondgebruik	voorrang	krijgt.	Dat	vinden	zij	ongewenst.
	
Maximale	aandacht	voor	het	nog	aanwezige	erfgoed	is	voorwaarde,	juist	waar
nieuwe	ontwikkelingen	noodzakelijk	zijn.	Alleen	door	het	zichtbaar	maken	van
het	 verhaal	 van	 het	 vliegveld,	 kan	 het	 unieke	 karakter	 van	 het	 gebied
behouden	worden.
	
Het	 voormalige,	 in	 overwegende	 mate	 militaire	 vliegveld	 biedt	 een	 uniek
overzicht	van	de	ontwikkelingen	in	de	militaire	luchtvaart.
Het	 laat	ook	een	aantal	opeenvolgende	stadia	van	de	burgerluchtvaart	 zien:
vanaf	 de	 vroegste	 experimenten	 op	 een	 veredeld	 grasveld	 via	 lijndiensten
naar	 verschillende	 bestemmingen	 tot	 geavanceerde	 producten	 van	 de
burgerluchtvaart	van	deze	tijd.
	
Ondanks	het	intensieve,	wisselende	gebruik	door	de	jaren	heen,	zijn	er	in	het
gebied	nog	veel	restanten	van	het	oude	landschap	zichtbaar.
Bovendien	 is	 een	 groot	 aantal	 gebouwen	 en	 overige	 bouwsels	 behouden
gebleven.	Het	geheel	biedt	een	fraaie	combinatie	van	interessante	bebouwing
en	karakteristiek	landschap.
	
De	komende	jaren	moet	blijken	of	de	gemeente	in	staat	is	zijn	sturende	rol	op
dit	terrein	waar	te	maken.

	

7.	Partners	stichting	cultureel	erfgoed	Enschede.

De	 stichting	 cultureel	 erfgoed	 kiest	 ervoor	 om	bedrijven	 en	 instellingen	met
een	 specifiek	 aandacht	 of	 kennisgebied	 voor	 monumenten	 te	 betrekken	 bij
onze	informatie	voorziening	aan	monumenteigenaars	en	geïnteresseerden.
De	 “Partners”	 delen	 actuele	 en	 professionele	 informatie	 die	 voor
monumenteigenaars	van	belang	kan	zijn.
De	door	Partners	aangeleverde	vakinhoudelijke	informatie	plaatsen	wij	in	onze
nieuwsbrief	 en	 in	 vak-gerelateerde	 rubrieken	 van	 onze	 website.	 Op	 dit
moment	 zijn	 er	 acht	 partners	 verbonden	 aan	 de	 stichting	 cultureel	 erfgoed
Enschede	namelijk;

Trebbe	Bouw.	Enschede.
Restauratie	en	klein	onderhoud	aan	gebouwen,

Lansink,	vastgoedonderhoud.	Enschede.
Schilderwerk,	meerjaren	onderhoudsplanning	en	totaal	vastgoedonderhoud.

Wildvank,	gevelspecialisten.Rijssen.
Restauratie	van	voegwerk	en	muurisolatie.	Rijssen.

Kuality,	schilderwerken.	Enschede
Schilderwerk	historische	panden.

Boll,	dak	management.	Enschede.
Inspectie,	renovatie	en	vervanging	van	dakbedekking.	Enschede

In	Het	Veld,	schoonmaak	en	facility	management.
Schoonmaakonderhoud	en	specialistisch	werk.	Enschede.

Kees	Marcelis,	interieurarchitectuur.
Ontwerp	en	realisatie	van	interieurs.	Oosterbeek

Onderlinge	Verzekering	Maatschappij	Donatus	UA.
Verzekeraar	van	onroerend	historisch	erfgoed.	Rosmalen

	

8.	Publicaties.
	

De	stichting	cultureel	erfgoed	Enschede	heeft	in	2018	de	volgende	publicaties
uitgebracht;
	

Grote	namen	uit	het	verleden.	Samenvatting	van	een	biografie	van	Jan	van
Heek	uit	het	Proefschrift:	Kunst,	katoen	en	kastelen.	J.H.	van	Heek	(1873-
1957),	Zwolle,	2008.	Wim	H.	Nijhof.
Aanwijzing	 tot	 Gemeentelijk-	 of	 Rijksmonument.	 Procedure	 m.b.t	 het
aanwijzen	 c.q.	 aanvragen	 van	 de	 status	 gemeentelijk	 monument	 of
Rijksmonument.
In	het	verleden	behaalde	 resultaten	bieden	perspectief	voor	de	 toekomst.
Een	 illustratie	over	de	ontwikkeling	van	de	Enschedese	binnenstad.	1950-
2018.
Elektra	prijzen	dalen	gestaag	 in	Europa	en	Nederland.	Onderzoek	naar	de
ontwikkelingen	van	prijzen	voor	elektriciteit	in	Nederland	en	Europa.
Keerpunt	 historisch	 besef	 Enschedeërs.	 Column	 over	 onze
gemeenschappelijke	zorgplicht	voor	het	cultureel	erfgoed.
Wandeling	 Broekheurne,	 Usselo,	 Beckum,	 1889.	 Illustratie	 van	 een
wandeling	door	J.J.	van	Deinse	in	1889.
Pre	 industriële	 monumenten:	 papiermolens	 in	 de	 Euregio.	 De	 historische
ontwikkeling	van	de	papierfabricage	met	watermolens.
De	 kiezer	 is	 aan	 zet	 februari	 2018.	 Rapportage	 naar	 aanleiding	 van	 een
enquête	 bij	 politieke	 partijen	 in	 Enschede	 over	 standpunten	 inzake	 het
cultureel	erfgoed.
Energie	 transitie	 ook	voor	monumenten	onvermijdbaar.	Samenvatting	van
het	energievraagstuk,	besparingsopties	en	subsidies.
Jaarverslag	 stichting	 cultureel	 erfgoed	 Enschede	 2017.	 Samenvatting	 van
de	belangrijkste	gebeurtenissen	in	het	jaar	2017

	
Bovenstaande	publicaties	zijn	te	vinden	op	de	website	van	de	stichting

Cultureel	Erfgoed	Enschede.
	[KLIK	HIER]

	

9.	Het	bestuur	van	de	stichting	Cultureel	erfgoed	Enschede.

Zoals	eerder	opgemerkt	beschikt	de	stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede	over
een	compact	bestuur	in	samenwerking	met	een	aantal	gemotiveerde
vrijwilligers.	Het	huidige	dagelijkse	bestuur	bestaat	uit	drie	leden,	de	heer
W.J.A.	[Willem]	Fhij	en	de	heer	J.W.A.	[John]	Nijhuis.	Op	dit	moment	is	er	een
vacature	in	het	bestuur	en	zijn	we	op	zoek	naar	een	vrijwilliger	als	redacteur
voor	onze	nieuwsbrief	en	website.

10.	Ten	slotte.

Het	jaar	2018	heeft	ook	op	het	terrein	van	cultureel	erfgloed	de	[en	onze]			
	pennen	vaak	in	beweging	gebracht.	Er	was	onder	andere	veel	aandacht	voor;
	

De	afbraak	van	het	voormalig	BATO	fabriekscomplex	aan	de	Perikweg,	waar
men	 voorbij	 is	 gegaan	 aan	 de	 historische	 betekenis	 van	 dit
fabriekscomplex	 als	 industrieel	 monument	 en	 gekozen	 is	 voor	 een
gemakkelijke	maar	onomkeerbare	route.

	
De	sloop	van	de	conciërgewoning	van	de	voormalige	Ambachtsschool	aan
de	Boddenkampsingel.

	
De	mogelijke	monumentstatus	 van	 de	 Moskee	 aan	 de	 Atjehstraat	 en	 het
gedoogbeleid	hierin	van	de	gemeente	Enschede	inzake	het	gebruik	van	de
Moskee.

	
De	 exploitatieproblemen	 van	 de	 eigenaar	 van	 het	 tankstation	 aan	 de
Gronausestraat	in	Glanerbrug	door	de	status	van	Rijksmonument.

	
De	 weerstand	 van	 huiseigenaars	 van	 de	 mogelijke	 gemeentelijke
monumentstatus	van	de	bungalows	in	het	Teesinkbos	in	Boekelo.

	
Onze	 bezwaren	 tegen	 het	 plaatsen	 van	 zonnepanelen	 op	 het
Rijksmonument	de	voormalige	Fabrieksschool	aan	de	Noorderhagen.

	
De	 tot	 nu	 toe	 door	 de	 gemeente	 Enschede	 niet	 gecorrigeerde	 rode
schilderbeurt	 aan	 de	 buitengevel	 van	 het	 monumentale	 pand	 aan	 de
Marktstraat	6.

	
Een	 ten	 slotte	 werd	 er	 op	 11	 oktober	 jl.	 werd	 in	 TC-Tubantia	 melding
gemaakt	 van	 het	 politiek	 gekibbel	 over	 het	 plaatsen	 van	 de	 Nederlandse
vlag	in	de	raadszaal	van	het	Stadhuis,	een	Rijksmonument.

Wij	volgende	de	ontwikkelingen	van	deze	Enschedese	erfgoed	perikelen	ook	in
2019	op	de	voet	in	onze	website	rubriek	Monumenten	dossiers.
Klik	HIER	voor	deze	rubriek

Gelukkig	was	er	ook	positiever	nieuws	te	melden	en	hopelijk	zet	die	trend	zich
door	 in	 2019.	 Voor	 het	 bestuur	 van	 de	 stichting	 was	 het,	 met	 al	 deze
aandachtspunten,	 een	 turbulent	 jaar.	 Gezien	 de	 beperkte	 beschikbare
mankracht	en	de	ambities	moesten	we	vaak	alle	zeilen	bijzetten.	Het	bestuur
en	de	vrijwilligers	werken	met	veel	motivatie	en	voldoening	aan	het	realiseren
van	onze	doelstellingen.

Wij	 zijn	ons	als	 stichting	c.q.	bestuur	 terdege	bewust	van	onze	beperkingen
maar	 desondanks	 blijven	we	 streven	 naar	 verdere	 professionalisering	 en	 dit
mede	in	samenwerking	met	onze	partners.

	
De	 stichting	 cultureel	 erfgoed	 Enschede	 kent	 geen	 zogenaamd	 “verdien
model”.	Onze	stichting	ontvangt	geen	subsidies	en	is	volledig	afhankelijk	van
donaties	 en	giften	en	als	 gevolg	daarvan	 is	 onze	 financiële	huishouding	nog
niet	op	orde.
Voor	het	 jaar	2019	blijft	dit	zeker	een	punt	van	aandacht	en	zullen	we	onze
financiële	positie	moeten	zien	te	versterken.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	jwa.nijhuis@ziggo.nl	toe	aan	uw	adresboek.

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
https://stichting-cultureel-erfgoed-enschede.email-provider.nl/web/evnvvl4brd/lsfnv7cti9
https://cultureelerfgoedenschede.nl/wordpressnew/publicaties-stichting-cultureel-erfgoed-enschede/
https://cultureelerfgoedenschede.nl/wordpressnew/dossiers-cultureel-erfgoed-enschede/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://stichting-cultureel-erfgoed-enschede.email-provider.nl/unsubscribe/evnvvl4brd/lsfnv7cti9
https://stichting-cultureel-erfgoed-enschede.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=evnvvl4brd&l=__________&m=__________
mailto:jwa.nijhuis@ziggo.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-evnvvl4brd-lsfnv7cti9

