Subsidieregeling Cultuurhistorisch Erfgoed
2019
(uitvoeringsbesluit als bedoeld in art. 2 Algemene subsidieverordening)






Hengelo, september 2019
Afdeling Ruimte & Bouwen

Cultureel Erfgoed
•
Monumentenzorg
•
Kunst uit de wederopbouwperiode
•
Karakteristieke boerderijen en opstallen
•
Begraafplaatsen en gedenkmonumenten
•
Voorlichting en communicatie
•
Tuindorp ‘t Lansink
Archeologie
Gevelverbetering binnenstad
Kloas aan de brug Erfgoedfonds

1. Inleiding
In deze subsidieregeling kunt u lezen waarvoor u gemeentelijke subsidie kunt aanvragen op het
gebied van cultuurhistorisch erfgoed, archeologie en gevelverbetering in Hengelo. In deze
subsidieregeling is een viertal subsidieregelingen gebundeld, waarvan de eerste is opgesplitst in een
zestal sub-regelingen:
•
•
•
•

Cultureel Erfgoed
Archeologie
Gevelverbetering binnenstad
Kloas aan de brug Erfgoedfonds

Om aanspraak te maken op deze gelden zijn deze uitvoeringsregels opgesteld. Hierin vindt u voor de
subsidieregelingen duidelijke handvaten die gelden wanneer u subsidie wilt aanvragen. U kunt o.a.
terugvinden wat het doel is van de subsidie, welke doelgroepen aanspraak kunnen maken op de
subsidie, welke voorwaarden eraan verbonden zijn, hoeveel subsidie u kunt aanvragen en wat u
precies moet doen om de subsidie aan te vragen. Als laatste staat het subsidieplafond vermeld. Het
subsidieplafond is dat bedrag dat voor de betreffende regeling beschikbaar is gesteld.
Een subsidie kan worden toegekend in verschillende vormen. Het doel van deze subsidieregelingen is
om eigenaren te stimuleren investeringen te doen om hun objecten te verbeteren of te herstellen in
oorspronkelijke staat. De subsidievorm die hierbij aansluit is de incidentele subsidie. Deze subsidie
wordt verstrekt voor een investering met een éénmalig karakter en moet achteraf door middel van
een afrekening verantwoord worden.

2. Subsidieaanvraag
Voor de uitvoering van deze subsidieregeling is de gemeente gebonden aan de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo (Asv). De Awb geeft de
regels aan voor procedures tussen burgers en gemeente. In de Asv staat onder meer beschreven
welke subsidies de gemeente onderscheidt, voor wanneer een aanvraag moet worden ingediend en
welke weigeringgronden er zijn. De Asv voorziet niet in het soort activiteiten dat gesubsidieerd
wordt, dit is terug te vinden in de subsidieregelingen. Artikel 2 Asv geeft aan dat er subsidie kan
worden verstrekt voor onder andere cultuur en recreatie. Hiertoe behoren de bovenstaande
subsidieregelingen.

2.1 Begripsbepaling
In deze subsidieregeling wordt, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, verstaan onder:
Archeologische
opgravingen

Het op juiste wijze blootleggen van in de bodem aanwezige resten of
sporen van menselijke activiteit of aanwezigheid.

Archeologische
projecten

Onderzoek en activiteiten, communicatie en educatie van en over
archeologie

De wet

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Eigenaar






Erfafscheiding

De afbakening van een erf of perceel van een ernaast gelegen erf of van de
openbare ruimte.

Herstellen

Het object weer in goede of bruikbare staat brengen.

Klein onderhoud

Het in goede staat houden van erfafscheidingen door
onderhoudswerkzaamheden als bijvoorbeeld verven, vastzetten van stenen
of reparatie van beschadigingen.

De rechthebbende;
De houder van het recht van erfpacht;
De eigenaar van een recht van opstal;
De toekomstige eigenaar, erfpachter of houder van een recht van
opstal wanneer dit uit een overeenkomst blijkt.
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Karakteristieke
boerderijen en
opstallen

In het kader van het veegplan Buitengebied heeft een inventarisatie
plaatsgevonden van karakteristieke boerderijen en opstallen. Deze zijn
opgenomen in het bestemmingsplan. Voor deze objecten geldt een
sloopregeling. De subsidiebijdrage is bedoeld voor een bouwhistorisch en
haalbaarheidsonderzoek om zodoende behoud te stimuleren.

Kosten van de
Voorzieningen

De geraamde en door of namens Burgemeester & Wethouders
goedgekeurde bedragen van de aanneemsom, de risicoverrekening van
loon- en materiaalprijsstijgingen en de verschuldigde omzetbelasting voor
zover deze door de eigenaar als voorbelasting niet in mindering kan
worden gebracht.

Kunst uit de
wederopbouwperiode

De Stichting Erfgoed heeft een inventarisatie uitgevoerd met als doel de
aanwezige kunst uit de wederopbouwperiode in beeld te brengen. Voor de
wederopbouwkunst benoemd in deze inventarisatie is de subsidiebijdrage
bedoeld.

Luifel

Een luifel is een afdak of platte overkapping aan een voorgevel van een
huis, winkel of ander gebouw. Het afdak bevindt zich doorgaans boven de
ingang van het gebouw en dient als bescherming tegen regen of zon.

Monumentenzorg








Panden/ objecten die een beschermde status hebben in de zin van
rijksmonument (RM), gemeentelijk monument (GM) of beeldbepalend
zijn, Beschermde Gemeentelijke Karakteristieke Panden (BGKP).
Panden / objecten die in het beschermde dorpsgebied Tuindorp het
Lansink liggen;
Panden / objecten die geen beschermde status hebben, maar wel
voldoende monumentale waarden bezitten;
panden/objecten die niet als monument zijn beschermd, maar
die naar het oordeel van burgemeester en wethouders en
Erfgoedcommissie als waardevol, karakteristiek zijn of
worden aangemerkt.
Objecten die van archeologische betekenis zijn voor de gemeente
Hengelo;

Voor deze genoemde panden/objecten dient stelselmatige inspanning,
gericht op behoud, restauratie of reconstructie te worden uitgevoerd.

Muurschildering

letters of figuren als reclame-uiting aangebracht op stuc- of geschilderd
metselwerk op een gevel.

Puienspreekuur

Een adviesgroep die gevelverbeterplannen beoordeelt op inhoud en een
positief oordeel moet geven over het plan om de aanvrager in aanmerking
te laten komen voor de subsidieregeling gevelverbetering binnenstad.

Reconstructie

Het in oorspronkelijke toestand laten terugkeren

Subsidie

De aanspraak op financiële middelen door het bestuursorgaan mede op
basis van een vastgestelde subsidieregeling verleent met het oog op
bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan
het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

Urgente
noodopgravingen

Onderzoek dat onverwacht en op zeer korte termijn moet plaats vinden
wegens de urgentie en onvermijdelijkheid van werken die de
archeologische resten en sporen zullen vernietigen.

Voorgevel

De gevel is de buitenmuur van een gebouw. De gevel die in dit
subsidieprogramma voor subsidie in aanmerking komt is de gevel die naar
de straat is gericht. Deze wordt voorgevel genoemd.
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Voorgevelverbeterplan

Voorlichting en
communicatie

Een schriftelijke opzet waar de subsidieaanvrager een beschrijving geeft
van de visie of het concept, de locatie, samenwerking, tijdsplanning en van
de financieringsopzet.
Activiteiten of materialen ten behoeve van het promoten van cultuurhistorie

2.2 Weigeringsgronden
Een aanvraag voor subsidie kan worden geweigerd op grond van bepalingen in de Algemene subsidie
verordening (Asv) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Een aanvraag voor subsidie kan worden geweigerd op grond van de Awb indien:
Artikel 4:35

•

1. De subsidieverlening kan in ieder geval worden geweigerd indien een gegronde reden
bestaat om aan te nemen dat:
a. de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;
b. de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;
c. de aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen
omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor
zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

•

2. De subsidieverlening kan voorts in ieder geval worden geweigerd indien de aanvrager:
a. in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de
verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben
geleid, of
b. failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem
de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een
verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Een aanvraag voor subsidie kan worden geweigerd op grond van de Asv indien:
a) de nodige gelden niet op de door de gemeenteraad vastgestelde gemeentebegroting
beschikbaar zijn gesteld en/of het vastgestelde subsidieplafond bij verlening zou worden
overschreden;
b) de instelling zelf in de kosten van de activiteiten kan voorzien, hetzij uit eigen middelen
hetzij uit middelen van derden;
c) de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de
gemeente of haar ingezetenen of niet of nauwelijks ten goede komen aan de gemeente
of haar ingezetenen;
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3. Subsidieregelingen
3.1 Doelstelling
Deze regeling bestaat uit een zestal subsidieregelingen. In dit hoofdstuk zal worden weergegeven
wat de regelingen inhouden en wat het achterliggende doel is. Per subsidieregeling staat beschreven
voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, welke voorwaarden daaraan verbonden
zijn en welke acties daarvoor ondernomen moeten worden. Per onderdeel wordt de
subsidiegrondslag weergegeven.
3.2 Regeling Cultureel Erfgoed 2019
De regeling Cultureel erfgoed is opgesplitst in een aantal onderdelen, te weten:
3.2.1. Monumentenzorg
3.2.2. Kunst uit de wederopbouwperiode
3.2.3. karakteristieke boerderijen en opstallen
3.2.4. begraafplaatsen en gedenkmonumenten
3.2.5. voorlichting en Public Relations
3.2.6. Tuindorp ‘t Lansink
Soort subsidie, subsidieplafond en de wijze waarop de subsidie wordt toegekend zijn voor deze
regelingen allen gelijk.
Soort subsidie:
Incidentele subsidie
Subsidieplafond
Voor de subsidieperiode 2019 is het subsidieplafond voor de
regeling Cultureel erfgoed (3.2.1. t/m 3.2.6) bepaald op
€ 47.351,-. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde
van binnenkomst. Deze volgorde wordt bepaald aan de hand van
de postregistratie en zaaknummer. De aanvragen worden, mits
voldaan aan de voorwaarden, toegekend tot het subsidieplafond is
bereikt.
Wat moet u doen?

i.

ii.
iii.
iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

U dient het aanvraagformulier ‘Subsidieregeling
Cultuurhistorisch Erfgoed’ volledig in te vullen en, inclusief
bijlagen, op te sturen naar de gemeente Hengelo.
Het aanvraagformulier is te downloaden via de website van
de gemeente Hengelo www.hengelo.nl.
Binnen 1 maand na het indienen van uw aanvraag ontvangt
u hiervan een ontvangstbevestiging.
Binnen 13 weken nadat u uw aanvraag hebt ingediend
ontvangt u een bericht van de gemeente of aan u de
gevraagde subsidie wordt toegekend.
Binnen 13 weken na een bij de toekenning te bepalen
tijdstip wordt met het treffen van de voorzieningen een
aanvang gemaakt.
De voorzieningen moeten zijn getroffen binnen twee jaren
na de toekenning dan wel, na toestemming van het college,
in ten hoogste vier fasen, doch uiterlijk binnen vier jaar. In
dit geval dienen in de eerste fase ten minste de
bouwtechnische gebreken van het gehele pand of een
zelfstandig onderdeel ervan worden opgeheven.
Binnen 3 maanden nadat uw investering gereed is, dient u
een vaststelling van de subsidie te vragen. Hiervoor dient u
het vaststellingsformulier in te vullen en levert u een
afrekening in van de gemaakte kosten. Dit formulier is te
downloaden van de website van gemeente Hengelo
www.hengelo.nl.
In daarvoor naar het oordeel van B&W in aanmerking
komende gevallen kan op verzoek van de aanvrager, indien
50% of meer van de in de aanvraag vermelde
werkzaamheden zijn verricht en akkoord bevonden, een
voorschot op de bijdrage ineens worden verstrekt van
maximaal 50% van de toegekende bijdrage.
Binnen 6 weken nadat u het vaststellingsformulier hebt
opgestuurd ontvangt u bericht over de vastgestelde
subsidie en wordt de subsidie betaalbaar gesteld, hierbij
vindt een verrekening plaats met een eventueel toegekend
voorschot.
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3.2.1 Monumentenzorg
Monumenten kunnen worden omschreven als vervaardigde objecten (onroerend goed) en gebieden
welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun
cultuurhistorische waarde. De beoordelingscriteria hiervoor zijn cultuurgeschiedenis, de
architectuurgeschiedenis en de stedenbouw, de gaafheid en zeldzaamheid.
Veel van deze objecten hebben een beschermde status; het zijn rijksmonumenten, zodoende ligt er
op deze punten een landelijk belang. Daarnaast kennen we gemeentelijke monumenten welke zijn
gekozen vanwege hun waardevolle betekenis specifiek voor de gemeente Hengelo. Tevens kennen
we in Hengelo gemeentelijke karakteristieke panden en objecten waarbij een onderdeel of het
gehele pand aan de buitenzijde beschermd is.
Deze regeling is bedoeld voor het in stand houden van beschermde objecten. Naast restauratie zal
met name onderhoud worden gestimuleerd met een bijdrage. Daarmee wordt de weg voortgezet die
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook bewandelt, namelijk die van restauratie naar
onderhoud. Onderhoud is goedkoper dan een groots opgezette restauratie.
De regeling ‘Monumentenzorg’ vindt zijn subsidiegrondslag in de algemene middelen met betrekking
tot stadsvernieuwing.
Doel:

Waarvoor kunt u
subsidie aanvragen?

Beschermde
rijksmonumenten
(RM)

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van monumentenzorg
waarvoor inspanningen gericht op behoud en restauratie.
Reconstructie is alleen subsidiabel als het originele bouwkundige
onderdeel niet meer bestaat.
Aan de eigenaar kan een bijdrage worden toegekend ter
tegemoetkoming in de kosten van het treffen van voorzieningen tot
opheffing van bouwtechnische gebreken dienend ten behoud, ter
herstel, reconstructie of verbetering alsmede het schilderwerk van
kenmerkende, historische, waardevolle elementen.
Een tegemoetkoming in de kosten van voorzieningen, als
beschreven hierboven, kan ook worden toegekend aan de eigenaar
van een pand, niet zijnde een woning en niet tot woning bestemd,
of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of van een werk
(hekwerken e.d.).
Onderstaand is per categorie aangegeven voor welke kostensoort
er tot welk bedrag subsidie aangevraagd kan worden.
Het subsidie voor voorzieningen als hierboven bedoeld bedraagt:
Investeringen
Kosten die gemoeid gaan met
hierboven beschreven
werkzaamheden
Voor (kerkelijke) gebouwen en
panden en objecten in beheer
van een stichting

Beschermde gemeentelijke
monumenten
(GM en BGKP)

50%

Maximum
Er geldt een
maximum van
€2.000,-- per
adres/object

Het subsidie voor voorzieningen als hierboven bedoeld bedraagt:
Investeringen
Kosten die gemoeid gaan met
hierboven beschreven
werkzaamheden

Panden/objecten die niet
als monument zijn
beschermd, maar die naar
het oordeel van B&W en/of
Erfgoedcommissie wel in
aanmerking kunnen komen
voor subsidie.

% van de
kosten
15 %

% van de
kosten
25 %

Maximum
Er geldt een
maximum van
€4.500,-- per
adres/object

De bijdrage ineens voor voorzieningen als hierboven bedoeld:
Investeringen
% van de
Maximum
kosten
Kosten die gemoeid gaan met
25 %
Er geldt een
hierboven beschreven
maximum van
werkzaamheden
€1.500,-- per
adres/object
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Wat zijn de
voorwaarden?

Subsidieplafond

a.

De subsidie wordt slechts toegekend wanneer het pand
indien van een ingrijpende verbetering sprake is, na het
treffen van de voorzieningen, in zijn geheel beschouwd, zal
voldoen aan de eisen die redelijkerwijs aan het pand
moeten worden gesteld.
b.
De subsidie wordt slechts toegekend wanneer het pand na
het treffen van de voorzieningen uit een oogpunt van
monumentenzorg aan redelijke eisen voldoet, een redelijke
bijdrage levert aan het uiterlijk aanzien van het stads- of
dorpsgezicht, dan wel de karakteristiek van het pand,
bouwwerk geen gebouw zijnde, of werk niet wordt
aangetast.
c.
Indien noodzakelijk dient er voor en tijdens de
werkzaamheden de gelegenheid worden gegeven voor het
doen van cultuurhistorisch en/of archeologisch onderzoek.
d.
Tijdens de werkzaamheden dient, indien het college van
B&W daartoe opdracht geeft, aan met controle belaste
personen op de door die personen te bepalen tijdstippen:
▪ toegang wordt verleend tot het gebouwde onroerend
goed;
▪ inzage wordt verleend van de op het treffen van de
voorzieningen betrekking hebbende bescheiden en
tekeningen;
▪ de op het treffen van de voorzieningen betrekking
hebbende gegevens worden verstrekt;
▪ gelegenheid wordt gegeven tot het controleren van de op
het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende
gegevens;
e. Indien het object geen status heeft zal de
Erfgoedcommissie in een advies aan het college de subsidie
moeten goedkeuren. Dit kan bijvoorbeeld bij een door de
commissie geselecteerd ‘waardevol pand’ het gevolg zijn.
Voor de subsidieperiode 2019 is het subsidieplafond bepaald op:
€ 23.351,-- per jaar.
De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst. Deze volgorde wordt bepaald aan de hand van de
postregistratie en zaaknummer. De aanvragen worden, mits
voldaan aan de voorwaarden, toegekend tot het subsidieplafond is
bereikt.

7

3.2.2. Kunst uit de wederopbouwperiode
De wederopbouwperiode (1940-1965) is veel kunstwerken rijk vanwege de 1% regeling welke
destijds was bedoeld om 1% van de bouwsom in een kunstwerk te investeren. De kunstwerken zijn
veelal geïntegreerd in een bouwwerk of bevinden zich aan de buitengevel van een pand.
De Stichting Erfgoed heeft een inventarisatie uitgevoerd van kunstwerken uit deze periode. Deze
kunstwerken komen bij restauratie of herplaatsing in aanmerking voor een bijdrage in de onkosten.

Doel:

Waarvoor kunt u
subsidie aanvragen?

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van
wederopbouwkunstwerken gericht op behoud, restauratie of
herplaatsing.
Aan de eigenaar kan een bijdrage worden toegekend ter
tegemoetkoming in de kosten van het treffen van voorzieningen
voor behoud, restauratie of herplaatsing van een kunstwerk uit de
wederopbouwperiode.
Onderstaand is per categorie aangegeven voor welke kostensoort
er tot welk bedrag subsidie aangevraagd kan worden.

Waardevolle wederopbouw
kunstwerken

Het subsidie voor voorzieningen als hierboven bedoeld bedraagt:
Investeringen
Kosten die gemoeid gaan met
restauratie
Kosten die gemoeid gaan met
herplaatsing

Wat zijn de
voorwaarden?

subsidieplafond

% van de
kosten
25 %
25%

Maximum
Er geldt een
maximum van
€1.000,-- per
kunstwerk

a) De subsidie wordt slechts toegekend wanneer het
kunstwerk, indien van een ingrijpende verbetering sprake
is, na het treffen van de voorzieningen, in zijn geheel
beschouwd, zal voldoen aan de eisen die redelijkerwijs aan
het kunstwerk moeten worden gesteld.
b) De subsidie wordt slechts toegekend wanneer het
kunstwerk na verplaatsing voldoende zichtbaar en
openbaar toegankelijk is.
c) Indien noodzakelijk dient er voor en tijdens de
werkzaamheden de gelegenheid worden gegeven voor het
doen van cultuurhistorisch onderzoek.
d) Tijdens de werkzaamheden dient, indien het college van
B&W daartoe opdracht geeft, aan met controle belaste
personen op de door die personen te bepalen tijdstippen:
▪ toegang wordt verleend tot het gebouwde onroerend goed
waar het kunstwerk zich bevindt;
▪ inzage wordt verleend van de op het treffen van de
voorzieningen betrekking hebbende bescheiden en
tekeningen;
▪ de op het treffen van de voorzieningen betrekking
hebbende gegevens worden verstrekt;
▪ gelegenheid wordt gegeven tot het controleren van de op
het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende
gegevens;
Voor de subsidieperiode 2019 is het subsidieplafond bepaald op:
€ 5.000,-- per jaar.
De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst. Deze volgorde wordt bepaald aan de hand van de
postregistratie en zaaknummer. De aanvragen worden, mits
voldaan aan de voorwaarden, toegekend tot het subsidieplafond is
bereikt.
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3.2.3. Karakteristieke boerderijen en opstallen
In het buitengebied van Hengelo zijn boerderijen, schuren, bakhuizen, stallen en overige
bouwwerken geïnventariseerd in het kader van een onderzoek naar de cultuurhistorische waarden.
Diverse opstallen zijn aangewezen als karakteristiek pand en/ of karakteristiek erf.
In het bestemmingsplan buitengebied is voor aan deze karakteristieke panden een sloopregeling
gekoppeld. Om bouwhistorisch onderzoek te doen en herbestemming te stimuleren is een regeling
getroffen. Indien het historisch onderzoek en het schetsplan leidt tot behoud van het aangewezen
karakteristieke object is de bijdrage 100%. Bij sloop zal 50% worden teruggevorderd.
Doel:

Waarvoor kunt u
subsidie aanvragen?

Karakteristieke panden in
het buitengebied van
Hengelo

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van behoud en
herbestemming van karakteristieke panden in het buitengebied van
Hengelo
Aan de eigenaar kan een bijdrage worden toegekend voor
bouwhistorisch onderzoek en een eerste schetsplan voor behoud,
hergebruik van het karakteristieke object.
De bouwkundige of architect welke dit onderzoek uitvoert zal door
de gemeente in overleg met de eigenaar worden geselecteerd.
Het subsidie voor voorzieningen als hierboven bedoeld bedraagt:
Investeringen
Kosten die gemoeid gaan met
bouwhistorisch onderzoek
Kosten die gemoeid gaan met
een schetsplan voor behoud,
hergebruik

Wat zijn de
voorwaarden?

subsidieplafond

% van de
kosten
50 %*
50%*

Maximum
Er geldt een
maximum van
€1.000,-per erf

a.

De subsidie wordt slechts toegekend wanneer er
volgens de gemeente sprake is van een potentiële
herbestemming of restauratie van het karakteristieke
pand of object.
b. Indien het onderzoek leidt tot hergebruik en dus
behoud van het pand of object wordt het maximum
bedrag van €1000,- vergoed.
c. Tijdens de werkzaamheden dient, indien het college van
B&W daartoe opdracht geeft, aan met controle belaste
personen op de door die personen te bepalen
tijdstippen:
d. toegang wordt verleend tot het erf waar het
karakteristieke pand of object zich bevindt;
e. de op het treffen van de voorzieningen betrekking
hebbende gegevens worden verstrekt;
Voor de subsidieperiode 2019 is het subsidieplafond bepaald op:
€ 4.000,-- per jaar.
De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst. Deze volgorde wordt bepaald aan de hand van de
postregistratie en zaaknummer. De aanvragen worden, mits
voldaan aan de voorwaarden, toegekend tot het subsidieplafond is
bereikt.
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3.2.4. Begraafplaatsen en gedenkmonumenten
Hengelo kent vijf begraafplaatsen. Enkele daarvan zijn deels of geheel beschermd als monument.
• De Oude Algemene begraafplaats aan de Bornsestraat:
rijksmonument
• De joodse begraafplaats aan de Dennenbosweg:
rijksmonument
• De Algemene begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat
gemeentelijk monument (oude
deel)
• De algemene begraafplaats aan de Deurningerstraat
geen status
• De katholieke begraafplaats te Beckum
geen status
Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn er op diverse plaatsen in de
gemeente gedenkmonumenten opgericht. Voor behoud en herstel is een subsidiebijdrage mogelijk.
Doel:
Waarvoor kunt u
subsidie aanvragen?

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van behoud van grafen gedenkmonumenten
Aan de eigenaar kan een bijdrage worden toegekend voor herstel
van grafmonumenten en gedenkmonumenten welke een
beschermde status hebben in de zin van de Erfgoedwet en welke
door de gemeente en Erfgoedcommissie als waardevol zijn
aangemerkt.
Het subsidie voor voorzieningen als hierboven bedoeld bedraagt:
Investeringen
Kosten die gemoeid gaan
met restauratie van
grafmonumenten
Kosten die gemoeid gaan
met onderhoud of
restauratie van een
gedenkmonument

Wat zijn de
voorwaarden?

subsidieplafond

% van de
kosten
50 %*

50%*

Maximum
Er geldt een
maximum van
€500,-Per graf of
gedenkmonument

a) De subsidie wordt slechts toegekend wanneer er
volgens de gemeente en Erfgoedcommissie sprake is
van een waardevol of beschermd grafmonument of
gedenkmonument.
b) Tijdens de werkzaamheden dient, indien het college van
B&W daartoe opdracht geeft, aan met controle belaste
personen op de door die personen te bepalen
tijdstippen:
c) toegang wordt verleend tot het erf waar het
grafmonument of gedenkmonument zich bevindt;
d) de op het treffen van de voorzieningen betrekking
hebbende gegevens worden verstrekt;
Voor de subsidieperiode 2019 is het subsidieplafond bepaald op:
€ 2.500,-- per jaar.
De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst. Deze volgorde wordt bepaald aan de hand van de
postregistratie en zaaknummer. De aanvragen worden, mits
voldaan aan de voorwaarden, toegekend tot het subsidieplafond is
bereikt.
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3.2.5. Voorlichting en communicatie
Voorlichting en communicatie om het draagvlak voor cultureel erfgoed te vergroten kost geld.
Het houden van voorlichtingsbijeenkomsten, open dagen of bijvoorbeeld ‘Maand van de
wederopbouw’, vergt naast inspanningen van vrijwilligers of medewerkers van de gemeente een
financiële inspanning. Binnen het budget van cultureel erfgoed kan de gemeente of een stichting
gebruik maken van deze regeling.

Doel:

Waarvoor kunt u
subsidie aanvragen?

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van voorlichting en
communicatie om het draagvlak van cultureel erfgoed te vergroten
en kennis te verspreiden.
Voor vrijwilligers, verenigingen of een stichting kan een bijdrage
worden vrijgemaakt voor bovenstaande doelstellingen.
De subsidie voor voorzieningen als hierboven bedoeld bedraagt:
Investeringen
Kosten die gemoeid gaan voor
bijeenkomsten en open dagen
Kosten die gemoeid zijn met
het oprichten van
informatieborden/ panelen met
historische educatieve
informatie
Stichting Erfgoed
Comité Open Monumentendag

Wat zijn de
voorwaarden?

subsidieplafond

% van de
kosten
50 %
50%

2018-2019
2018-2019

Maximum
Er geldt een
maximum van
1000,- per
jaar

1500,2500,-

a) De bijdrage wordt slechts toegekend wanneer er sprake
is van een georganiseerd evenement, in samenwerking
met de gemeente en vrijwilligers, welke een belangrijke
bijdrage levert aan het kenbaar maken en vergroten
van het draagvlak onder de bevolking van het belang
van cultuurhistorisch erfgoed voor de gemeente
Hengelo.
b) De bijdrage wordt slechts toegekend indien het gaat om
informatiepanelen/ folder etc. welke tot stand zijn
gekomen in samenwerking met de gemeente Hengelo.
Voor de subsidieperiode 2019 is het subsidieplafond bepaald op:
€ 5.000,-- per jaar.
De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst. Deze volgorde wordt bepaald aan de hand van de
postregistratie en zaaknummer. De aanvragen worden, mits
voldaan aan de voorwaarden, toegekend tot het subsidieplafond is
bereikt.
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3.2.6. Regeling Tuindorp ‘t Lansink
Tuindorp ’t Lansink heeft sinds 17 oktober 2003 de status van beschermd dorpsgezicht.
De herziening van het bestemmingsplan Tuindorp is aanleiding geweest om een inventarisatie
binnen het beschermde gebied uit te voeren, waarmee een groot aantal woningen en overige
objecten worden aangeduid als ‘karakteristiek’.
Voor de karakteristieke panden en objecten wordt een subsidieregeling ingesteld voor onderhoud
aan de woning zichtbaar vanaf de openbare weg (voor- en zijgevels). Het gaat om schilderwerk of
restauratiewerk van metselwerk, dak, schoorstenen en of kozijnen. Daarnaast is het mogelijk om
voor subsidie in aanmerking te komen indien met een gevelverbetering of aanpassing van de
erfafscheiding de woning na de aanpassing de status ‘karakteristiek’ kan behalen.

Soort Subsidie

Incidentele subsidie

Doel

a) Woningen met de status karakteristiek goed te kunnen blijven
onderhouden.
b) Aanpassing van de gevel/ erfafscheiding te ondersteunen indien de
status ‘karakteristiek’ daarmee wordt bereikt.
De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum
van €750,- voor werkzaamheden, zichtbaar vanaf de openbare weg aan
woonhuizen en 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van
€500,-voor erf afscheidingen zichtbaar vanaf de openbare weg.
Werkzaamheden aan de achtergevel van de woningen en vrij staande
garages of schuren vallen niet onder de regeling.

Waarvoor kunt u
subsidie
aanvragen?

Wat zijn de
voorwaarden?

Wat moet u doen?

Subsidieplafond

a.

Subsidie wordt alleen verleend wanneer de uit te voeren activiteit
plaatsvindt in het gebied Tuindorp ’t Lansink van de gemeente
Hengelo en het pand is aangemerkt als karakteristiek, dan wel de
status karakteristiek zal behalen. Dit gebied is weergegeven op
kaart B.
b. Subsidie kan alleen worden verleend indien voor de uitvoering van
de activiteiten de toestemming is verkregen van de
stadsbouwmeester.
Let op! Voor sommige activiteiten is een omgevingsvergunning
vereist.
c. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen
uitgevoerd te worden in het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt
ingediend dan wel in de eerste drie maanden van het daarop
volgende jaar.
d. Indien u vóór de toekenning van het subsidie start met de
werkzaamheden van de investering, is dit op eigen risico.
i.
U dient het aanvraagformulier ‘Subsidieregeling Cultuurhistorisch
Erfgoed’ volledig in te vullen en, inclusief bijlagen, op te sturen
naar de gemeente Hengelo.
ii.
Het aanvraagformulier is te downloaden via de website van de
gemeente Hengelo www.hengelo.nl.
iii.
Binnen 1 maand na het indienen van uw aanvraag ontvangt u
hiervan een ontvangstbevestiging.
iv.
Binnen 13 weken nadat u uw aanvraag hebt ingediend ontvangt u
een bericht van de gemeente of aan u de gevraagde subsidie wordt
toegekend.
v.
Binnen 3 maanden nadat uw investering gereed is, dient u een
vaststelling van de subsidie te vragen. Hiervoor dient u het
vaststellingsformulier in te vullen en levert u een afrekening in van
de gemaakte kosten. Dit formulier is te downloaden van de website
van gemeente Hengelo www.hengelo.nl.
vi.
Binnen 6 weken nadat u het vaststellingsformulier hebt opgestuurd
ontvangt u bericht over de vastgestelde subsidie en wordt de
subsidie betaalbaar gesteld.
Voor de subsidieperiode 2019 is het subsidieplafond bepaald op:
€ 7.500,-- per jaar.
De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Deze volgorde wordt bepaald aan de hand van de postregistratie en
zaaknummer. De aanvragen worden, mits voldaan aan de voorwaarden,
toegekend tot het subsidieplafond is bereikt.
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Kaart B; geografische afbakening Tuindorp ‘t Lansink gemeente Hengelo
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3.3 Regeling Archeologie
Het Nederlandse woord voor archeologie is oudheidkunde. De archeologie houdt zich bezig met
materiële resten van vroegere menselijke activiteiten. Aan de hand daarvan probeert de archeoloog
iets te begrijpen van de manier waarop mensen vroeger leefden.
Er zijn veel oude materiële resten (gebouwen, kunstvoorwerpen, wegen, dijken) maar het zijn lang
niet allemaal archeologische vondsten. Archeologische objecten zijn al lang geleden buiten gebruik
geraakt. Meestal is er weinig meer van over en zijn ze in de loop der tijd begraven geraakt onder
een laag grond. Om te weten te komen waar ze ooit voor hebben gediend en hoe oud ze zijn,
moeten ze zorgvuldig worden opgegraven.
Maar archeologie is meer dan opgraven alleen. Archeologie kan dienen als inspiratiebron bij
bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe plannen. Maar ook mensen bekend maken met het verhaal
van de stad en de archeologie is hiervan een onderdeel.
Naast een subsidie die beschikbaar is voor een bijdrage in de kosten voor archeologisch onderzoek
op locatie wil de gemeente het belang van archeologie meer uitdragen. Projecten en activiteiten die
de bevolking op vernieuwende wijze bewust maken van de waarde van archeologie, hen betrekken
bij en vertellen over archeologische vondsten en waarden, kunnen daarom ondersteuning krijgen.
Het gaat bijvoorbeeld om het zichtbaar en toegankelijk maken van losse archeologische voorwerpen
of landschappelijke en stedelijke archeologische waarden.
De regeling ‘Archeologie’ vindt zijn subsidiegrondslag in de algemene middelen met betrekking tot
stadsvernieuwing.
Soort subsidie
Doel:
Waarvoor kunt u
subsidie aanvragen?

Incidentele subsidie
bij ruimtelijke planning meer en beter rekening houden met de
archeologische waarden die zich in de bodem bevinden.
Aan de eigenaar van een perceel waar archeologische vondsten zijn
aangetroffen kan een bijdrage in de opgravingkosten worden
toegekend.
Investeringen
Archeologische opgravingen
Archeologische projecten

1
2

% van de
kosten
50 %
100 %

Maximum
€ 7.500,-€ 3.500,--

1
Deze werkzaamheden betreffen het op juiste wijze blootleggen van in de
bodem aanwezige resten of sporen van menselijke activiteit of
aanwezigheid.
2
Dit betreft projecten op het gebied van onderzoek en activiteiten,
communicatie en educatie van en over archeologie.

Wat zijn de
voorwaarden?

Wat moet u doen?

a) Archeologische opgravingen moeten worden uitgevoerd
door deskundigen dan wel onder begeleiding van een
deskundige. Voor het opgraven dient het bedrijf bevoegd te
zijn op te graven volgens de Erfgoedwet. Indien het de
Landelijke vereniging voor amateurarcheologen betreft
moet hiervoor toestemming bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed worden aangevraagd. De werkzaamheden
dienen uitgevoerd te worden onder begeleiding van de
regioarcheoloog dan wel een bedrijf dat daartoe bevoegd is.
b) Uitwerkingen van onderzoeken, tentoonstellingen en
overige activiteiten komen alleen voor subsidie in
aanmerking wanneer deze in overleg met de gemeente of
de regioarcheoloog positief zijn beoordeeld.
c) Het college kan besluiten af te wijken van de voorwaarden
in deze subsidieregeling indien er sprake is van een
spoedeisend karakter.
i.
U dient het aanvraagformulier ‘Subsidieregeling
Cultuurhistorisch Erfgoed’ volledig in te vullen en, inclusief
bijlagen, op te sturen naar de gemeente Hengelo.
ii.
Het aanvraagformulier is te downloaden via de website van
de gemeente Hengelo www.hengelo.nl.
iii.
Binnen 1 maand na het indienen van uw aanvraag ontvangt
u hiervan een ontvangstbevestiging.
iv.
Binnen 13 weken nadat u uw aanvraag hebt ingediend
ontvangt u een bericht van de gemeente of aan u de
gevraagde subsidie wordt toegekend.
Binnen 3 maanden nadat de werkzaamheden of activiteiten
v.
14

Subsidieplafond

gereed zijn, dient u een vaststelling van de subsidie te
vragen. Hiervoor dient u het vaststellingsformulier in te
vullen en levert u een afrekening in van de gemaakte
kosten. Dit formulier is te downloaden van de website van
gemeente Hengelo www.hengelo.nl.
vi.
Binnen 6 weken nadat u het vaststellingsformulier hebt
opgestuurd ontvangt u bericht over de vastgestelde
subsidie en wordt de subsidie betaalbaar gesteld.
Voor de subsidieperiode 2019 is het subsidieplafond bepaald op:
€12.500,-.
De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst. Deze volgorde wordt bepaald aan de hand van de
postregistratie en zaaknummer. De aanvragen worden, mits
voldaan aan de voorwaarden, toegekend tot het subsidieplafond is
bereikt.
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3.4 Regeling Gevelverbetering Binnenstad
De Hengelose binnenstad is een dynamisch gebied dat constant in verandering is. Met de
ontwikkelingen van het laatste decennium neemt dit ontwikkelingsproces alleen maar toe. Hengelo
heeft allang zijn ambities zichtbaar gemaakt om de binnenstad verder te ontwikkelen met als doel:
een betere plek te veroveren in de Twentse stedelijke agglomeratie
de binnenstad ontwikkelen tot een kwaliteitsplek voor ontmoeting, verblijf en vermaak voor
bewoners en bezoekers.
Het centrum van Hengelo heeft al veel van het goede, maar het kan beter. Bij de ontwikkeling van
de binnenstad speelt onder andere de Burgervisie Binnenstadsdebat een belangrijke rol. In deze
Burgervisie is weer een belangrijke rol weggelegd voor het terugbrengen van voorgevels in de
oorspronkelijke staat van beeldbepalende panden. Het betreft hier niet zozeer beschermde objecten,
zoals gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten, maar panden, die door hun ligging,
detaillering en vorm een bijzondere statuur hebben.
Dit breed gedragen onderwerp kan door stimulering vanuit de gemeente, in de vorm van
kennisoverdracht en een stimuleringsbijdrage, onderdeel worden van een krachtig instrumentarium
om verbeteringen in de binnenstad te realiseren.
Het doel van deze subsidieregeling is eigenaren te stimuleren om investeringen te doen ten behoeve
van het verbeteren of herstellen van voorgevels zodat een nieuwe pui de architectuur van het totale
pand dient of ondersteunt.
Een instrument in deze subsidieregeling is het puienspreekuur. Het doel van het puienspreekuur is
eigenaren van panden in de binnenstad te stimuleren om de aanpassing van de winkelpui af te
stemmen met de totale gevel van het pand. Hiertoe kunnen eigenaren van panden hun ideeën en
plannen voorleggen in het puienspreekuur. Het puienspreekuur is samengesteld uit een
stedenbouwkundige van de gemeente, de rayonarchitect van het Oversticht, de adviseur
monumentenzorg/ welstand en een onafhankelijk deskundige als voorzitter. Zij beoordelen en sturen
de ideeën en plannen voor het herstellen van de voorgevels en puien in de binnenstad. Nadat het
plan positief is beoordeeld in het puienspreekuur komt de eigenaar in aanmerking voor de
subsidieregeling ‘Gevelverbetering Binnenstad.’
Indien het pand een beschermde status heeft (gemeentelijk dan wel van rijkswege) dan worden
vervolgens Monumentencommissie en indien van toepassing de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed ingeschakeld. Het advies van de puiencommissie wordt dan meegestuurd naar deze
adviescommissies.
Op basis ven het succes van deze regeling heeft de gemeente besloten aanvullende middelen
beschikbaar te stellen voor de Puiencommissie.
De regeling ‘Gevelverbetering Binnenstad 2019’ vindt zijn grondslag in de algemene middelen
waarbinnen een gemeentelijk vastgestelde subsidie met een hoogte van 104.438 euro per jaar voor
een periode van vier jaar is toegekend. Voor de periode 2019 is eenmalig € 125.000,- extra ter
beschikking gesteld (collegebesluit, zaaknummer 2286174, collegebesluit herbestemmen gelden
‘Wonen boven winkels’).
Soort Subsidie

Structurele subsidie

Doel

Het voor eigenaren van panden in de binnenstad mogelijk maken om
investeringen te doen ten behoeve van het verbeteren of herstellen van
voorgevels van binnenstedelijke panden.
Een subsidie kan worden aangevraagd voor een viertal activiteiten. Het
subsidie is per investering maximaal 50 % van de door het college
goedgekeurde definitieve kosten exclusief BTW tot een maximum van;

Waarvoor kunt u
subsidie
aanvragen?

Investeringen
Verwijderen luifel + achterplaat 1
Gevelpui in overeenstemming
brengen met voorgevel 2
Herstel voorgevel bovenliggende
verdiepingen3
Reclame LED/ Neon of
muurschildering4

Maximum subsidiebedrag in:
€ 3.000,-€ 12.500,-€ 3.000,-€ 750,--

1

Dit betreft het verwijderen van de aangebrachte luifel en eventuele achterplaat én
het herstellen van het oorspronkelijke ornament.
2 Dit betreft het aanpassen van de pui in de oorspronkelijke staat zodat de
verstoorde relatie met de voorgevel wordt hersteld.
3 Dit betreft het herstellen van bouwkundige elementen op de verdiepingen
4 LED, Neon in losse letters aangebracht of een muurschildering. Goedkeuring
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Puiencommissie inclusief omgevingsvergunning noodzakelijk.
Geldt voor huurder en/of eigenaar!

Wat zijn de
voorwaarden?

Wat moet u doen?

Subsidieplafond

a.

Subsidie wordt alleen verleend wanneer de uit te voeren activiteit
plaatsvindt in het gebied binnenstadcentrum van de gemeente
Hengelo. Dit gebied is weergegeven op kaart A.
b. Subsidie wordt alleen verleend indien in het puienspreekuur een
positieve beoordeling is gegeven voor het voorgevelverbeterplan en
de bijbehorende reële kostenbegroting.
c. Subsidie kan alleen worden verleend mits u in het bezit bent van de
vereiste omgevingsvergunning. Hieronder valt ook de goedkeuring
door de stadsbouwmeester en indien van toepassing de
Erfgoedcommissie.
d. Uitsluitend eigenaren van panden komen in aanmerking voor
subsidie. Indien u voor meerdere panden één of meer genoemde
activiteiten wenst uit te voeren geldt er een maximum
subsidiebedrag van €42.000,- per eigenaar per jaar.
e. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen
uitgevoerd te worden in het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt
ingediend dan wel in de eerste drie maanden van het daarop
volgende jaar.
f. Indien u vóór de toekenning van het subsidie start met de
werkzaamheden van de investering, is dit op eigen risico.
g. Eventuele compensatie van de hinder of overlast die de huurder
ondervindt van de verbeteringen aan het pand is een taak voor de
eigenaar. De gemeente Hengelo is hierin geen partij.
h. Het door de gemeente beschikbaar gestelde bouwbord dient tijdens
de verbouwing zichtbaar te worden aangebracht aan de gevel of
steiger
i. Afwijkingen in het plan, onafhankelijk of deze een wijziging van de
verleende vergunning vereist of niet, dient u te melden aan de
Puiencommissie.
j. Indien de verbouwing niet overeenkomstig vergunning wordt
uitgevoerd wordt de hoogte van de uiteindelijk te verlenen subsidie
naar beneden bijgesteld.
k. De Puiencommissie zal tijdens en na de uitvoering op de
bouwlocatie komen kijken. Indien noodzakelijk dient u de
commissie toegang te verlenen tot de bouwlocatie.
l. Overleg inzake de consequenties ten aanzien van reclamevoering
dient de eigenaar te melden bij de huurder. Voor nieuwe reclame is
een aanvraag omgevingsvergunning vereist. Het niet nakomen van
de afspraken ten aanzien van reclamevoering kan leiden tot het
terugvorderen van de subsidie.
i.
U dient het aanvraagformulier ‘Subsidieregeling Cultuurhistorisch
Erfgoed’ volledig in te vullen en, inclusief bijlagen, op te sturen
naar de gemeente Hengelo.
ii.
Het aanvraagformulier is te downloaden via de website van de
gemeente Hengelo www.hengelo.nl.
iii.
Binnen 1 maand na het indienen van uw aanvraag ontvangt u
hiervan een ontvangstbevestiging.
iv.
Binnen 13 weken nadat u uw aanvraag hebt ingediend ontvangt u
een bericht van de gemeente of aan u de gevraagde subsidie wordt
toegekend.
v.
Binnen 3 maanden nadat uw investering gereed is, dient u een
vaststelling van de subsidie te vragen. Hiervoor dient u het
vaststellingsformulier in te vullen en levert u een afrekening in van
de gemaakte kosten. Dit formulier is te downloaden van de website
van gemeente Hengelo www.hengelo.nl.
vi.
Binnen 6 weken nadat u het vaststellingsformulier hebt opgestuurd
ontvangt u bericht over de vastgestelde subsidie en wordt de
subsidie betaalbaar gesteld.
Voor deze regeling is per jaar € 82.000,- beschikbaar gesteld.
Voor de periode 2019 is € 102.500,- toegevoegd.
De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Deze volgorde wordt bepaald aan de hand van de postregistratie en
zaaknummer. De aanvragen worden, mits voldaan aan de voorwaarden,
toegekend tot het subsidieplafond is bereikt.
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Kaart A; geografische afbakening binnenstadcentrum gemeente Hengelo
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3.5

Regeling Kloas aan de Brug Erfgoedfonds

Het voormalige schipper café Kloas aan de brug, aan de Oude Hengeloseweg, is in 2013 gesloopt.
Daarbij is met de vorige eigenaar een herbouwplicht afgesproken. De afgelopen jaren heeft deze
eigenaar geprobeerd herbouw te realiseren. Dat is niet gelukt. Inmiddels heeft het college ingestemd
met de verkoop van de grond aan Bauhaus en daarbij de herbouwplicht ingetrokken. Daar zijn wel
enkele voorwaarden aan verbonden. Zo is het restant aan historisch bouwmateriaal overgedragen
aan de stichting Materiaal voor Monumenten, zal er op locatie een duidelijke verwijzing/ inrichting
komen die refereert aan het voormalige schipperscafé en heeft de vorige eigenaar een bedrag van
€ 50.000,- aan de gemeente doen toekomen ten behoeve van het budget monumentenzorg.
Het college heeft een besluit genomen over de voorgenomen besteding van dit budget.
In zaak met nummer 2164356 ‘Besteding en planning van het Kloas aan de brug Erfgoedfonds’ zijn
de projecten benoemd welke uit dit fonds betaald zullen worden. Samen met de Stichting Erfgoed
worden de projecten tot stand gebracht. Om het zichtbaar te houden waar de gelden vandaan
komen is dit het 'Kloas aan de brug Erfgoedfonds' genoemd.
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4. Subsidie; Lijst met beschikkingen
Op het moment van vaststellen van dit uitvoeringsbesluit zijn met het oog op de in dit besluit
opgenomen regelingen reeds de volgende subsidiebeschikkingen over het subsidiejaar 2013-2015
afgegeven:
Adres

Functie
Woonhuis

Jaar van
uitvoering
2013

Drieneresweg 145

Monumentenzorg

7.500,-

Vondelstraat 2

v.m. bibliotheek

2013

Monumentenzorg

7.500,-

Esmanvoetpad 11

Boerderij

2013

Monumentenzorg

2.400,-

Haaksbergerstraat 205

Boerderij

2013

Monumentenzorg

1.759,78

C.T. Storkstraat nabij 6

Poortje

2013

Monumentenzorg

3.250,-

Onze Lieve Vrouwestraat 6

Kerk

2013

Monumentenzorg

2.800,40

Lansinkweg 30

Fabrieksgebouw

2013

Monumentenzorg

2.500,-

Heemafstraat nabij 14

stuw

2013

Monumentenzorg

407,-

Digitaliseren blad wederopbouw

-

2013

Monumentenzorg

1000,-

Stichting Overijsselse Molen

watermolen

2013

Monumentenzorg

40,-

Dennenbosweg

Begraafplaats

2013

Begraafplaatsen

50.000,-

diversen

Afrikaanderbuurt

2013

Afrikaanderbuurt

5.461,97

C.T. Storkstraat nabij 6

Poortje

2014

Monumentenzorg

3.000,-

Oldenzaalsestraat 14-16

onderzoek

2014

Monumentenzorg

3.657,-

Lansinkweg

Plaquette

2014

Monumentenzorg

405,-

Buitenweg 73

Tuinmuur

2014

Monumentenzorg

930,-

Rotersweg 8

Boerderij

2014

Monumentenzorg

1.482,27

Drieneresweg 145

Woonhuis

2014

Monumentenzorg

4.729,20

Beekstraat 51

Museum

2014

Monumentenzorg

1.204,88

Langelermaatweg 244

Grolsch Bierhuis

2014

Monumentenzorg

12.500,-

Oelersteeg 23

Boerderij

2014

Monumentenzorg

389,13

Enschedesestraat 3

Kerk

2014

Monumentenzorg

2.500,-

Dennenbosweg

Begraafplaats

2014

Monumentenzorg

2.500,-

Esmanvoetpad 11

Boerderij

2014

Monumentenzorg

2.281,84

Lansinkweg 19

Woonhuis

2014

Monumentenzorg

347,17

Morshoekweg 30

Woonhuis

2014

Monumentenzorg

8.500,-

Stichting Overijsselse Molen

Watermolen

2014

Monumentenzorg

40,-

2014

Monumentenzorg

320,75

ANWB Monumentenbordjes

Subsidieregeling

Subsidie

Bornsestraat

Begraafplaats

2014

Begraafplaatsen

13.020,-

Diversen

Afrikaanderbuurt

2014

Afrikaanderbuurt

1.324,88

2014

Monumentenzorg

2.500,7.700,-

Maand van de Wederopbouw
Bornsestraat

Arch. Ond. Kerk

2014

Archeologie

Bornsestraat

Arch. Ond. Kerkje

2014

Kerkje (Prov. OV.)

Bornsestraat

Arch. Ond. kerkje

2014

Kerkje(VGO)

21.190,7.600,-
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Adres

Functie
Museum

Jaar van
uitvoering
2015

Beekstraat 51

Subsidieregeling

Subsidie

Monumentenzorg

952,33

Stichting Overijsselse Molen

Watermolen

2015

Monumentenzorg

40,-

Wolter ten Catestraat

Bankje HSV

2015

Monumentenzorg

842,22

Grundellaan 19

Woonhuis

2015

Monumentenzorg

5.751,97

Enschedesestraat 3

Kerk

2015

Monumentenzorg

2.500,-

ANWB Monumentenbordjes

PR

2015

Monumentenzorg

427,50

Langelermaatweg 244

Grolsch Bierhuis

2015

Monumentenzorg

12.500,-

Maand van de Wederopbouw

PR

2015

Monumentenzorg

2.500,-

Kleigaten

Historie

2015

Monumentenzorg

2.980,-

Bornsestraat

Begraafplaats

2015

Begraafplaatsen

Open Monumentendag

PR

2015

Monumentenzorg

1.009,20

Schalburgerstraat 27

Woonhuis

2015

Afrikaanderbuurt

750,-

Oelersteeg 24

Boerderij

2015

Monumentenzorg

2.971,71

Wolfkaterweg 76

Boerderij

2015

Monumentenzorg

2.137,23

Hermanstraat 1

Hapt. Praktijk

2015

Monumentenzorg

1.850,45

Bornsestraat

Arch. Ond. Kerkje

2015

Kerkje (VGO)

10.000,-

Bornsestraat

Arch. Ond. Kerkje

2015

Archeologie

9905,-

Onkosten Monument v/d maand

PR

2015

Monumentenzorg

469,49

Woolderbeekweg 5

Woonhuis

2016

Erfgoed

1.124,74

Bornsestraat 25-27

Begraafplaats

2016

Erfgoed

1924,06

Begraafplaats Oldenzaalsestraat

Begraafplaats

2016

Erfgoed

5.000,-

Deldenerstraat 59/ Markant

kantoorpand

2016

Erfgoed

5.000,-

Beursstraat 11

Kantoorpand

2016

Erfgoed

7.500,-

Beukweg 92

Kantoorpand

2016

Erfgoed

7.500,-

Kemerinksweg 22-24

Boerderij

2016

Boerderijen

1.000,-

Drieneresweg 145

Woonhuis

2016

Erfgoed

Kunstwerk Ubbo. Scheffer

Beeldhouwwerk

2016

Kunst

1.000,-

Onze Lieve Vrouwestraat 6

Kerk

2016

Erfgoed

2.500,-

Ketelstraat\ Welbions

hekwerken

2016

Erfgoed

1.686,45

Grobbenweg nabij spoor

Herdenkingsmon.

2016

Erfgoed

250,-

Buitenweg 16

Woonhuis

2016

Tuindorp

1.000,-

Lansinkweg 23

Woonhuis

2016

Tuindorp

900,-

Lansinkweg 32

Woonhuis

2016

Tuindorp

783,48

C.T. Storkstraat 26

Woonhuis

2016

Tuindorp

1.000,-

44.709,34

1911,57
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Adres/omschrijving

Functie
Woonhuis

Jaar van
uitvoering
2016

C.T. Storkstraat 37

Tuindorp

1.000,-

C.T. Storkstraat 55

Woonhuis

2016

Tuindorp

720,75

Bordjes Markestenen

-

2016

Archeologie

641,-

Onderzoek Havezathe Altena

-

2016

Archeologie

7444,-

2016

Archeologie

7.500,-

Ontginnen begraafplaats

Subsidieregeling

Subsidie

Stationsplein 47-67

Wonen

2016

Puienfonds

17.500,-

Wemenstraat 59

Restaurant

2016

Puienfonds

3.250,-

Nieuwstraat 2

Winkel

2016

Puienfonds

25.000,-

Nieuwstraat 40

Winkel

2016

Puienfonds

5.945,72

Telgen 11

Winkel

2016

Puienfonds

10.000,-

Bordjes markestenen

-

2017

Archeologie

525,-

Maand van de Wederopbouw

-

2017

PR&Comm.

2.500,-

Telgen 8, reclamebord

Restaurant

2017

Erfgoed/ Puienf.

Haaksbergerstraat 205

Boerderij

2017

Erfgoed

1302,61

Onze Lieve Vrouwestraat 6

Kerk

2017

Erfgoed

2.500,-

Industriestraat 35

Winkel

2017

Erfgoed

3.500,-

Dennenbosweg

Begraafplaats

2017

Erfgoed

2.500,-

P. Van Rossumstraat

Foto’s

2017

PR&Comm.

240,41

Stichting Twentse Erven

-

2017

Erfgoed

250,-

C.T. Storkstraat

Poortje

2017

Erfgoed

1.295,-

Boek Nijverheid

BON

2017

PR&Comm.

1.000,-

Deldenerstraat 18

PKN

2017

Erfgoed

2.500,-

Andantehof

Tuinmuur

2017

Erfgoed

10.000,-

C.T. Storkstraat 8

Woonhuis

2017

Erfgoed

1.722,75

Nachtegaalspad 17

Woonhuis

2017

Tuindorp

1.000,-

Industriestraat 144

Woonhuis

2017

Tuindorp

1.000,-

Vijverlaan 18

Woonhuis

2017

Tuindorp

Woolderbeekweg 3

Woonhuis

2017

Tuindorp

238,50

Markt 3 asbestonderzoek

Winkel

2017

Puienfonds

350,45

Brinkstraat 5-7

Restaurant

2017

Puienfonds

16.000,-

Nieuwsstraat 37

Winkel

2017

Puienfonds

5.000,-

Nieuwstraat 44

Winkel

2017

Puienfonds

1.563,28

Pastoriestraat/ Willemstraat

Winkel/rest.

2017

Puienfonds

22.500,-

6.292,50

697,69
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Adres/omschrijving

Functie

Jaar van
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Subsidieregeling

Subsidie
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