Cultuurhistorisch Erfgoed
1. Monumentenzorg
Grondslag voor subsidie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van monumentenzorg (onderhoud
en restauratie)

Te subsidiëren activiteiten

Een bijdrage wordt verleend voor het opheffen van bouwtechnische gebreken
dienend ten behoud, ter herstel, reconstructie of verbetering alsmede het
schilderwerk van kenmerkende, historische, waardevolle elementen.

Beoordelingscriteria

Het pand moet na het treffen van de voorzieningen uit een oogpunt van
monumentenzorg aan redelijke eisen voldoen, een redelijke bijdrage leveren
aan het aanzien van het stads- of dorpsgezicht, dan wel de karakteristiek van
het pand, bouwwerk geen gebouw zijnde, of werk mag niet zijn aangetast.

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 3 uit de Asv:

Bij vergunningsplichtige activiteiten dient u over een omgevingsvergunning
te beschikken.

Bij onderhoud dient u foto’s mee te sturen van de bestaande toestand.

De gemeente of Erfgoedcommissie kan om een bouwhistorisch onderzoek
vragen.
In afwijking van artikel 6 uit de ASV geldt dat een aanvraag uiterlijk 6 weken
gedaan wordt voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt.
Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 5, 6 en 7 uit de Asv:

Kan de aanvrager 50% subsidie uitbetaald krijgen bij aanvang van het
werk.

Dienen bij de verantwoording de kopie facturen en betalingsbewijzen te
worden aangeleverd.

Subsidieverlening/
verantwoording

Subsidieplafond 2023

Subsidieverdeling

Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Cultuurhistorisch Erfgoed
bedraagt € 73.280,- . De uitvoeringsregeling kent zeven subthema’s waarvoor
afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:
 Monumentenzorg: € 32.161, Begraafplaatsen en gedenkmonumenten: € 2.603, Karakteristieke boerderijen en opstallen: € 3.123, Kunst uit de Wederopbouw: € 4.164, Voorlichting en communicatie: € 5.205, Tuindorp ’t Lansink: € 10.410, Regeling Archeologie: € 15.614,De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 1 juli 2023. Is er geld over
dan kan dit worden gebruikt voor aanvragen van de andere subthema’s totdat
het totale subsidieplafond van € 73.280,- is bereikt.
Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022.
(Zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
RM: 15% met een maximum van €2.000,- per adres/object.
GM/BGKP: 25% met een maximum van €4.500,- per adres/object.
Geen status: 25% met een maximum van €1.500,- per adres/object.
Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is,
wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen komen te vervallen.

Overige informatie

Reconstructie is alleen subsidiabel als het originele bouwkundige onderdeel
niet meer bestaat.
Indien het object geen status heeft zal de Erfgoedcommissie (EC) in een
advies aan het college de subsidie moeten goedkeuren.
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 (RM), Gemeentelijke monumenten (GM) en Beschermd
Gemeentelijk Karakteristieke Panden(BGKP).

2. Begraafplaatsen en gedenkmonumenten
Grondslag voor subsidie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van behoud van graven en
gedenkmonumenten.

Te subsidiëren activiteiten

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.

Beoordelingscriteria

Eventuele schade moet zijn hersteld en scheefstand welke tot het omvallen van
een gedenkmonument dreigt moet worden opgeheven.

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 3 uit de Asv:

Bij onderhoud dient u foto’s mee te sturen van de bestaande toestand.
In afwijking van artikel 6 uit de ASV geldt dat een aanvraag uiterlijk 6 weken
gedaan wordt voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt.
Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 5, 6 en 7 uit de Asv:

Dient bij de verantwoording de kopie van facturen en betalingsbewijzen te
worden aangeleverd.

Subsidieverlening/
verantwoording
Subsidieplafond 2023

Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Cultuurhistorisch Erfgoed
bedraagt € 73.280,- . De uitvoeringsregeling kent zeven subthema’s waarvoor
afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:
 Monumentenzorg: € 32.161, Begraafplaatsen en gedenkmonumenten: € 2.603, Karakteristieke boerderijen en opstallen: € 3.123, Kunst uit de Wederopbouw: € 4.164, Voorlichting en communicatie: € 5.205, Tuindorp ’t Lansink: € 10.410, Regeling Archeologie: € 15.614,De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 1 juli 2023. Is er geld over
dan kan dit worden gebruikt voor aanvragen van de andere subthema’s totdat
het totale subsidieplafond van € 73.280,- is bereikt.
Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022.
(Zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

50% met een maximum van € 750,- voor het uitvoeren van onderhoud/herstel
van het graf of gedenkmonument.
Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is,
wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen komen te vervallen.

Overige informatie

Sober, maar noodzakelijk onderhoud is wenselijk.
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.

3. Karakteristieke boerderijen en opstallen
Grondslag voor subsidie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Subsidievorm
Doel van de subsidie

Eénmalige subsidie
Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van behoud en herbestemming van
karakteristieke panden in het buitengebied van Hengelo.

Te subsidiëren activiteiten

Een bijdrage wordt verleend voor bouwhistorisch onderzoek en een schetsplan
voor herbestemming.
Daarnaast voor het opheffen van bouwtechnische gebreken dienend ten
behoud, ter herstel, reconstructie of verbetering alsmede het schilderwerk van
kenmerkende, historische, waardevolle elementen.

Beoordelingscriteria

Na herbestemming moet de karakteristiek (originele functie) van het object
nog herkenbaar/ afleesbaar zijn.
Onderhoud moet vakkundig zijn uitgevoerd.

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 3 uit de Asv:

Bij vergunningsplichtige activiteiten dient u over een omgevingsvergunning
te beschikken

Bij onderhoud dient u foto’s mee te sturen van de bestaande toestand.
In afwijking van artikel 6 uit de ASV geldt dat een aanvraag uiterlijk 6 weken
gedaan wordt voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt.
Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 5, 6 en 7 uit de Asv:

Dient bij de verantwoording de kopie facturen en betalingsbewijzen te
worden aangeleverd.
Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Cultuurhistorisch Erfgoed
bedraagt € 73.280,- . De uitvoeringsregeling kent zeven subthema’s waarvoor
afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:
 Monumentenzorg: € 32.161, Begraafplaatsen en gedenkmonumenten: € 2.603, Karakteristieke boerderijen en opstallen: € 3.123, Kunst uit de Wederopbouw: € 4.164, Voorlichting en communicatie: € 5.205, Tuindorp ’t Lansink: € 10.410, Regeling Archeologie: € 15.614,De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 1 juli 2023. Is er geld over
dan kan dit worden gebruikt voor aanvragen van de andere subthema’s totdat
het totale subsidieplafond van € 73.280,- is bereikt.
Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022.
(Zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
100% met een maximum van €750,- voor het uitvoeren van een
bouwhistorisch onderzoek.
50% met een maximum van €1.000,- voor het uitvoeren van een
herbestemmingsonderzoek.
50% met een maximum van €2.000,- voor het uitvoeren van onderhoud.
Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is
wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen komen te vervallen.

Subsidieverlening/
verantwoording
Subsidieplafond 2023

Subsidieverdeling

Overige informatie

In uitzonderingsgevallen kan een karakteristiek object voor herbestemming
volledig opnieuw opgebouwd worden waarbij footprint, volume, gevelindeling
en materialisering overeenkomstig het originele object moeten zijn.
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%. Daarnaast is subsidie voor
onderhoud van deze objecten mogelijk.

4. Kunst uit de Wederopbouw
Grondslag voor subsidie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van wederopbouwkunstwerken
gericht op behoud, restauratie of herplaatsing.

Te subsidiëren activiteiten

Kosten die gemoeid gaan met restauratie en verplaatsing van het kunstwerk.

Beoordelingscriteria

Het kunstwerk moet, indien van een ingrijpende verbetering sprake is, na het
treffen van de voorzieningen, in zijn geheel beschouwd, voldoen aan de eisen
die redelijkerwijs aan het kunstwerk moeten worden gesteld.
De subsidie wordt slechts toegekend wanneer het kunstwerk na verplaatsing
voldoende zichtbaar en openbaar toegankelijk is.
De gemeente of Erfgoedcommissie kan vooraf een kunsthistorisch onderzoek
vragen.
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld.
Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidieverlening/
verantwoording

Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 3 uit de Asv:

Bij vergunningsplichtige activiteiten dient u over een omgevingsvergunning
te beschikken

Bij restauratie dient u foto’s mee te sturen van de bestaande toestand van
het kunstwerk.
In afwijking van artikel 6 uit de ASV geldt dat een aanvraag uiterlijk 6 weken
gedaan wordt voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt.
Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 5, 6 en 7 uit de Asv:

Kan de aanvrager 50% subsidie uitbetaald krijgen bij aanvang van het
werk

Dienen bij de verantwoording de kopie facturen en betalingsbewijzen te
worden aangeleverd.

Subsidieplafond 2023

Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Cultuurhistorisch Erfgoed
bedraagt € 73.280,- . De uitvoeringsregeling kent zeven subthema’s waarvoor
afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:
 Monumentenzorg: € 32.161, Begraafplaatsen en gedenkmonumenten: € 2.603, Karakteristieke boerderijen en opstallen: € 3.123, Kunst uit de Wederopbouw: € 4.164, Voorlichting en communicatie: € 5.205, Tuindorp ’t Lansink: € 10.410, Regeling Archeologie: € 15.614,De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 1 juli 2023. Is er geld over
dan kan dit worden gebruikt voor aanvragen van de andere subthema’s totdat
het totale subsidieplafond van € 73.280,- is bereikt.
Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022.
(Zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

25% met een maximum van €1.500,- per kunstwerk voor verplaatsing en
restauratie.
Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is
wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen komen te vervallen.

Overige informatie

Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is,
wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen vervallen zijn.
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.

5. Voorlichting en communicatie
Grondslag voor subsidie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van behoud van graven en
gedenkmonumenten.
Informatiedagen/ kijkdagen
Informatiepanelen
folders

Te subsidiëren activiteiten

Beoordelingscriteria

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.
De bijdrage wordt slechts toegekend indien het gaat om informatiepanelen/
folder etc. welke tot stand zijn gekomen in samenwerking met de gemeente
Hengelo.

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Zie hoofdstuk 3 uit de Asv.
In afwijking van artikel 6 uit de ASV geldt dat een aanvraag uiterlijk 6 weken
gedaan wordt voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt.
Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 5, 6 en 7 uit de Asv:

Dient bij de verantwoording de kopie facturen en betalingsbewijzen te
worden aangeleverd.

Subsidieverlening/
verantwoording
Subsidieplafond 2023

Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Cultuurhistorisch Erfgoed
bedraagt € 73.280,- . De uitvoeringsregeling kent zeven subthema’s waarvoor
afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:
 Monumentenzorg: € 32.161, Begraafplaatsen en gedenkmonumenten: € 2.603, Karakteristieke boerderijen en opstallen: € 3.123, Kunst uit de Wederopbouw: € 4.164, Voorlichting en communicatie: € 5.205, Tuindorp ’t Lansink: € 10.410, Regeling Archeologie: € 15.614,De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 1 juli 2023. Is er geld over
dan kan dit worden gebruikt voor aanvragen van de andere subthema’s totdat
het totale subsidieplafond van € 73.280,- is bereikt.
Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022.
(Zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

75 % met een maximum van € 1.000,- voor informatiepanelen, borden voor
informatie over erfgoed.
50% met een maximum van € 1.000,- voor bijeenkomsten en open dagen in
het kader van erfgoed.
Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is
wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen komen te vervallen.

Overige informatie

Voor vrijwilligers, verenigingen of een stichting kan een bijdrage worden
vrijgemaakt voor bovenstaande doelstellingen.
Heeft u plannen? Neem tijdig contact op met de gemeente om de haalbaarheid
te bespreken.

6. Monumentenzorg – Tuindorp ‘t Lansink
Grondslag voor subsidie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Bijdragen beschikbaar stellen in het belang van monumentenzorg (onderhoud
en restauratie)

Te subsidiëren activiteiten

Een bijdrage wordt verleend voor het opheffen van bouwtechnische gebreken
dienend ten behoud, ter herstel, reconstructie of verbetering alsmede het
schilderwerk van karakteristieke panden en erf afscheidingen.

Beoordelingscriteria

Het pand moet na het treffen van de voorzieningen uit een oogpunt van
monumentenzorg aan redelijke eisen voldoen, een redelijke bijdrage leveren
aan het aanzien van het stads- of dorpsgezicht, dan wel de karakteristiek van
het pand, bouwwerk geen gebouw zijnde, of werk mag niet zijn aangetast.

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 3 uit de Asv:

Bij vergunningsplichtige activiteiten dient u over een omgevingsvergunning
te beschikken.

Bij onderhoud dient u foto’s mee te sturen van de bestaande toestand.

De gemeente of Erfgoedcommissie kan om een bouwhistorisch onderzoek
vragen.
In afwijking van artikel 6 uit de ASV geldt dat een aanvraag uiterlijk 6 weken
gedaan wordt voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt.
Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 5, 6 en 7 uit de Asv:

Dient bij de verantwoording de kopie facturen en betalingsbewijzen te
worden aangeleverd.

Subsidieverlening/
verantwoording
Subsidieplafond 2023

Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Cultuurhistorisch Erfgoed
bedraagt € 73.280,- . De uitvoeringsregeling kent zeven subthema’s waarvoor
afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:
 Monumentenzorg: € 32.161, Begraafplaatsen en gedenkmonumenten: € 2.603, Karakteristieke boerderijen en opstallen: € 3.123, Kunst uit de Wederopbouw: € 4.164, Voorlichting en communicatie: € 5.205, Tuindorp ’t Lansink: € 10.410, Regeling Archeologie: € 15.614,De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 1 juli 2023. Is er geld over
dan kan dit worden gebruikt voor aanvragen van de andere subthema’s totdat
het totale subsidieplafond van € 73.280,- is bereikt.
Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022.
(Zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

Karakteristieke woning: 25% met een maximum van € 900,- per woning voor
werkzaamheden aan de voor- zijgevel(s) zichtbaar vanaf de openbare weg.
Karakteristieke/ authentieke erfafscheidingen:
25% met een maximum van € 900,- per adres voor werkzaamheden aan de
erfafscheiding zichtbaar vanaf de openbare weg.
Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is
wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen komen te vervallen.

Overige informatie

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.
Is uw woning of erfafscheiding niet karakteristiek maar zou deze dat wel
kunnen worden met uw bouwplannen? Neem contact op met de gemeente!

7. Archeologie
Grondslag voor subsidie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Bijdragen beschikbaar stellen voor archeologisch onderzoek en het bewust
maken van de waarde van archeologie.

Te subsidiëren activiteiten

Opgravingen op particulier terrein. Informatiedagen, kijkdagen,
informatiepanelen, folders etc.

Beoordelingscriteria

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.
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.

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Zie hoofdstuk 3 uit de Asv.
In afwijking van artikel 6 uit de ASV geldt dat een aanvraag uiterlijk 6 weken
gedaan wordt voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt.
Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 5, 6 en 7 uit de Asv:

Dient bij de verantwoording de kopie facturen en betalingsbewijzen te
worden aangeleverd.

Subsidieverlening/
verantwoording
Subsidieplafond 2023

Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Cultuurhistorisch Erfgoed
bedraagt € 73.280,- . De uitvoeringsregeling kent zeven subthema’s waarvoor
afzonderlijk de volgende subsidieplafonds gelden:
 Monumentenzorg: € 32.161, Begraafplaatsen en gedenkmonumenten: € 2.603, Karakteristieke boerderijen en opstallen: € 3.123, Kunst uit de Wederopbouw: € 4.164, Voorlichting en communicatie: € 5.205, Tuindorp ’t Lansink: € 10.410, Regeling Archeologie: € 15.614,De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 1 juli 2023. Is er geld over
dan kan dit worden gebruikt voor aanvragen van de andere subthema’s totdat
het totale subsidieplafond van € 73.280,- is bereikt.
Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022.
(Zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

50% met een maximum van € 7.500,- voor een opgraving.
50% met een maximum van € 3.500,- voor een archeologisch project.
Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is
wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen komen te vervallen.

Overige informatie

Voor particulieren, vrijwilligers, verenigingen of een stichting kan een bijdrage
worden vrijgemaakt voor bovenstaande doelstellingen.
Hebt u plannen? Neem tijdig contact op met de gemeente om de haalbaarheid
te bespreken.

8. Gevelverbetering binnenstad
Grondslag voor subsidie

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Subsidievorm

Eénmalige subsidie

Doel van de subsidie

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.

Te subsidiëren activiteiten

Het wijzigen van de pui(en) op de begane grond, slopen van niet originele
luifels, herstellen van originele luifels, herstel van de gevel(s) van de
verdieping, het aanbrengen van reclame.

Beoordelingscriteria

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),

indien in het puienspreekuur een positieve beoordeling is gegeven voor het
voorgevelverbeterplan en de bijbehorende reële kostenbegroting,

u in het bezit bent van de vereiste omgevingsvergunning; hieronder valt
ook de goedkeuring door de stadsbouwmeester en indien van toepassing
de Erfgoedcommissie/RCE,

u eigenaar bent van het pand; wenst u voor diverse panden één of meer
genoemde activiteiten uit te voeren, dan geldt er een maximum
subsidiebedrag van € 42.000,- per eigenaar per jaar,

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.

Indien u vóór de toekenning van het subsidie start met de werkzaamheden
van de investering, is dit op eigen risico.

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.

Het door de gemeente beschikbaar gestelde bouwbord dient tijdens de
verbouwing zichtbaar te worden aangebracht aan de gevel of steiger.

Afwijkingen in het plan, onafhankelijk of deze een wijziging van de
verleende vergunning vereist of niet, dient u te melden aan de
Puiencommissie.

Indien de verbouwing niet overeenkomstig vergunning wordt uitgevoerd
wordt de hoogte van de uiteindelijk te verlenen subsidie naar beneden
bijgesteld.

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.

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.
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 3 uit de Asv:

Bij vergunningsplichtige activiteiten dient u over een omgevingsvergunning
te beschikken.

Bij onderhoud dient u foto’s mee te sturen van de bestaande toestand.

Het door de gemeente beschikbaar gestelde bouwbord dient tijdens de
verbouwing zichtbaar te worden aangebracht aan de gevel of steiger.
In afwijking van artikel 6 uit de ASV geldt dat een aanvraag uiterlijk 6 weken
gedaan wordt voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt.
Aanvullend/afwijkend op hoofdstuk 5, 6 en 7 uit de Asv:

Kan de aanvrager 50% subsidie uitbetaald krijgen bij aanvang van het
werk.

Dienen bij de verantwoording de kopie facturen en betalingsbewijzen te
worden aangeleverd.

Indien de verbouwing niet overeenkomstig vergunning wordt uitgevoerd
wordt de hoogte van de uiteindelijk te verlenen subsidie naar beneden
bijgesteld.

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidieverlening/
verantwoording

Subsidieplafond 2023

€ 84.138,- per jaar (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022
Subsidieverdeling

Gevel pui(en) begane grond: 50% met een maximum van € 15.000,- per
gevel/adres.
Sloop luifel: 50% met een maximum van € 2.000,- per gevel/adres.
Herstel bovenliggende verdieping(en): 50% met een maximum van € 3.000,per gevel/adres.
Reclame: 50% met een maximum van € 3.000,- per gevel/adres.
Behandeling op volgorde van binnenkomst. Indien subsidieplafond bereikt is,
wordt de aanvraag alleen behandeld als andere aanvragen komen te vervallen.

Overige informatie




Indien u vóór de toekenning van het subsidie start met de werkzaamheden
van de investering, is dit op eigen risico.
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.

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, de
accountmanager binnenstad 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 Erfgoedcommissie en indien van toepassing
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ingeschakeld. Het advies van de
Puiencommissie wordt dan meegestuurd naar deze adviescommissies.

