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Een tendens :ot sloo
vervol

In september 1984 start de Vereniging De
Nederlandse Baksteenindustrie weer in veertien plaatsen in Nederland met een nieuwe
serie van de reeds bekende metselcursussen
voor 'doe-het-zelvers'. De cursus bestaat
uit 12 avondlessen van elk 3 uren, t.w. 9
praktijklessen, waarin u de troffel hanteert,
en 3 theorielessen die o.a. zijn gewijd aan
materiaalkennis, diverse metseltechnieken
en de toepassingen van baksteen. De cursussen worden gegeven in Amsterdam, Boxtel,
Budel, Deventer, Gennep, Groningen, 'sHertogenbosch, Leiden, Roosendaal, Rotterdam, Schagen, Wittem (L), Zeist en Zevenaar, in een der plaatselijke technische scholen. Het cursusgeld bedraagt ƒ 390,- per
deelnemer. In het cursusgeld is tevens begrepen het noodzakelijke gereedschap als troffel, voegspijker, kaphamer, kapsabel enz. en
het boek 'METSELEN: LEER HET ZELF',
dat als leerboek bij de cursus gaat dienen.
Nadere inlichtingen bij het secretariaat van
de Vereniging, Postbus 52, 6994 ZH De
Steeg, (tel. 08309-9110).

Rectificatie
Tot onze spijt zijn in het juli/augustusnummer op blz. 157 na de 13de regel van boven
in de derde kolom regels weggevallen. De
volledige tekst ter plaatse luidt:
Een uitnodigend gebaar in de richting van
andere dan godsdienstige activiteiten zal er
bovendien toe bijdragen dat het algemene,
maatschappelijke belang (!) van de monumentale kerk voor de omgeving aan betekenis wint. Duurzaam behoud zou daar het
gevolg van kunnen zijn.

De neo-classicistische Grote Kerk van Hengelo,
een zeldzaamheid als protestantse
Waterstaatskerk. De Raad van State strafte het
monumentenbeleid van het Ministerie (CRM) af,
die het gebouw, op verzoek van Heemschut,
herplaatste op de monumentenlijst.

Zie het artikel Een tendens tot sloop in het
juli/aug. nr.
Foto: Het Oversticht

Koninklijk Besluit d.d. 10 september 1981 betreffende de Grote Kerk van Hengelo.
(Dit Koninklijk Besluit, behorend bij het artikel in het afgelopen septembernr. 'Een tendens tot sloop', in het bijzonder p. 154, kon vanwege
plaatsgebrek niet in dat nummer worden opgenomen).
Koninklijk Besluit
d.d. 10 september 1981 nr 12 (Dit KB betreft zowel beroep inzake definitieve plaatsing (1978), als het niet afgeven van een sloopvergunning
(1979).
De staatssecretaris van CRM
Herwaardering 19de-eeuwsc architectuur
sinds 1969 in positieve zin; Voorlopige
plaatsing legitiem
Gemeente Hengelo streeft naar herbestemming.
Herplaatsing gesteund door betreffende
commissie monumentenraad
Indien herbestemming onmogelijk is dan
zal hernieuwde sloopaanvraag behandeld
worden.

College van kerkvoogden tegen plaatsing
1978:

College van kerkvoogden i. v. m. sloopvergunning 1979:

Gemeente Hengelo
tegen plaatsing 1978:

Ontkenning monumentwaarden: is na
voorlopige plaatsing 1968 niet definitief
geplaatst; behoudzucht gevoed door nostalgie.

Verwijzing naar argumentatie tegen
plaatsing.

In 1968 negatief advies inzake plaatsing
Grote Kerk: géén monumentwaarden!

Financiële beleid gericht op kerkenbouw
nieuwe wijken; gevolg terugloop kerkbezoek Grote Kerk.
Centrale ligging Grote Kerk voorspelde
gunstige verkoop; planologisch mogelijk: bestemmingsplan voorziet in kantorenbouw.
Missive CRM 1969: sloopvergunning
werd geacht te zijn verleend (in samenhang met voorlopige plaatsing 1968).
Onderhoudslast na 1972 groter, alsmede
exploitatietekort.
Na 1975 in vacatures predikanten niet
meer voorzien; sluiting.
In 1976 overeenstemming projectontwikkelaar: ƒ 1.860.000Gemeente nog alternatief als muziekschool: heeft geen geld; wil 80% subsidie t.b.v. aankoop
Alle plannen (1976) doorkruist door hernieuwde plaatsing Grote Kerk op ontwerplijst.

Raad van State i. v. m, plaatsing en nietafgeven sloopvergunning
Erkenning monumentwaarden
Gesloten voor de eredienst.

Gemeente geen subsidie verkregen: zelf'
geen middelen voor behoud gebouw.
Alternatieven van andere zijden geven
geen uitzicht op oplossing.
Staatssecretaris opgemerkt: indien realisatie plannen gemeente onmogelijk
blijkt, dan wordt hernieuwde aanvraag
sloopvergunning in behandeling
genomen.

1976 onderhandelingen gemeente en
kerkvoogdij tot behoud van Grote Kerk
op grond van betekenis voor stadsbeeld.
1976 voorlopige plaatsing van Grote
Kerk op verzoek van de Bond Heemschut
Gemeente adviseert plaatsing onder
voorwaarde dat zij 80% aankoopkosten
gesubsidieerd krijgt (totaal
ƒ 1.000.000,-)
Subsidie niet verleend; gebouw is géén
beschermd monument; dus kerkvoogdij
in situatie terugbrengen van voor 1976.

Op grond van stedebouwkundige argumenten en sloopvergunning 1969 is gerekend op gunstige verkoop.
Bij plaatsing 1978 was bekend dat gemeente niet aan verkoopvoorwaarden
van kerkvoogdij kon voldoen.
Geen andere personen, instellingen of organisaties met voldoende middelen.
Conclusie: gelet op de 'aanzienlijke
schade" voor de eigenaar had 'de staatssecretaris onder deze omstandigheden
niet tot herplaatsing van het monument
op de vastgestelde lijst van beschermde
monumenten, louter op grond van redenen ontleend aan de monumentale waarde van het pand' mogen overgaan.
Beschikking tot plaatsing vernietigd.
Vergunningen stelsel art. 14-15 niet
meer toepasbaar. Beschikking niet-afgeven sloopvergunning buiten verdere behandeling.

