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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over kerkenvisie 2408728  10 september 2019 

Geachte mevrouw van den Beukel, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op17 juli 2019 ontvingen wij raadsvragen van uw fractie inzake het opstellen van een kerkenvisie 
in Hengelo. Onderstaand treft u de vragen met daarop de antwoorden aan. 

 
1. Is het college het met de ChristenUnie eens dat er alles aan gedaan moet worden om 

het religieus erfgoed in gemeente Hengelo incl. Beckum en Oele te behouden? 
Ja, het college is het hier volledig mee eens. 
 

 
2. Is er in onze gemeente een overzicht/inventarisatie van de stand van zaken van het 

religieus erfgoed in gemeente Hengelo? 
Ja, dit is zowel beschikbaar in een rapport als een digitaal overzicht op de website van Hengelo 

(www.hengelo.nl/cultuurwaarden). De rapportage en kaart behoeven wel een update ten aanzien 
van de functies van kerken. 

 
 

3. Nog in 2017 stonden in Hengelo slechts 4 kerkgebouwen in de verkoop. Voor hoeveel 
van onze kerkgebouwen dreigt er leegstand? Is het college actief betrokken bij 

(her)bestemming en verduurzaming rondom deze gebouwen? 
Het aantal kerken in verkoop is niet geheel bekend (in elk geval één). Nee, wij zijn niet actief 

betrokken bij herbestemming tenzij er specifieke vragen komen vanuit de diverse kerkbesturen.  
 

 
4. Is het college het met de ChristenUnie eens dat het voortgezet gebruik door een 

andere kerkelijke gemeenschap voorrang moet hebben? 
Het mag wel een eerste voorkeur zijn, maar het college stemt ook in met behoud door 

herbestemming, mits door alle betrokkenen geaccordeerd. 
 

5. Is het college bekend met de mogelijkheid om voor het ontwikkelen van een 
kerkenvisie een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)? 
Ja. Hierover is door de RCE en andere erfgoedinstanties gecommuniceerd. Bij zes gemeenten loopt 

een pilot project. 
 

http://www.hengelo.nl/cultuurwaarden


 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2408728  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

6. Is het college bereid om een dergelijke aanvraag te doen om zo een breed gedragen 

plan te ontwikkelen voor het behoud van de waardevolle en beeldbepalende 
kerkgebouwen in onze gemeente? 

Ja, dit zal in 2020 gebeuren, maar alleen een visie geeft geen garantie op behoud en hergebruik.  
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


