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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over de Storkbieb 3262951  13 juli 2021 

Geachte mevrouw Nijhof en mevrouw P. Nijhuis, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 22 juni jongstleden heeft u vragen gesteld over de verkoop van de voormalige 
fabrieksbibliotheek C.T. Stork aan de Vondelstraat 2-14. Hieronder geven wij antwoord op uw 

vragen.  
 

Vraag: 
Is het college het met de schrijver van de brief en de PVV eens, dat we zuiniger om 

moeten gaan met ons culturele erfgoed? 
 

Antwoord: 
Nee, het college is wel van mening dat wij zuinig om moeten gaan met het culturele erfgoed. In de 

gemeentelijke Erfgoedverordening staat de procedure vermeld voor aanwijzen van panden tot 
monument en hoe deze (moeten) worden beschermd, daarbij wordt geen onderscheidt gemaakt in 

eigenaar. Op die manier is het culturele erfgoed gewaarborgd. Dit blijkt ook uit de volgende 
objecten die door de gemeente zijn verkocht, namelijk: 

 
Gemeentelijk monument 

- Beukweg 92  
- Twekkelerweg 86 

- Hermanstraat 1  
 

Rijksmonument 
- Deldenerstraat 18  

- Idastraat 14A  
- Berfloweg 1 

 
Vraag: 

Wat is de reden dat de “Storkbieb”, een cadeau van mevrouw Stork aan de bewoners van 
Hengelo is verkocht aan een projectontwikkelaar? 

 
Antwoord: 

Het hebben van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente Hengelo. Aangezien er geen 
beleidsmatige plicht is zijn we over gegaan tot verkoop. Dit betrof een openbare selectieprocedure 

waarbij niemand is uitgesloten.   
 

Vraag: 
Is het college het met de PVV eens, dat we trots zouden moeten zijn op dit culturele 

erfgoed en dat we er alles aan zouden moeten doen dit voor de stad te behouden in zijn 
originele staat en niet aan projectontwikkelaars zouden moeten verkopen? 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3262951  

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
Antwoord: 

Het college vindt dat we trots mogen zijn op het culturele erfgoed en ook op de Vondelstraat 2-14. 
Om die reden heeft een extern bureau een cultuurhistorische verkenning en waardenstelling 

opgesteld. Dit document is de basis van 1 van de beoordelingscriteria, namelijk de 
“Cultuurhistorische waarde object”. Hierdoor was vooraf en voor iedere inschrijver duidelijk, welke 

monumentale waarden van (cruciaal) belang zijn voor de structuur en/ of betekenis van het object 
of gebied.  

 
Zoals bij de vorige vraag vermeld betrof het een openbare selectieprocedure.  

 
Vraag: 

Waren er geen kopers die de “Storkbieb” wilden kopen en het tevens in originele staat 
wilden behouden? 

 
Antwoord: 

In geen enkel plan werd het object terug gebracht naar enkel een bibliotheekfunctie. 
  

Vraag 
Is de “Storkbieb” aan de hoogste bieder verkocht? 

 
Antwoord: 

De selectie heeft plaatsgevonden op basis van prijs (40 procent) en plan (60 procent). De winnaar 
heeft het hoogst gescoord op beide elementen afzonderlijk.  

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


