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Geachte heer Van Heek, 

 

Bij brief van 8 juli 2014 stelt u namens de fracties van de ChristenUnie en de Almelo Centraal een 

viertal vragen over de antieke lantarenpalen in de binnenstad.  

 

In de inleiding van de brief houdt u een pleidooi om de antieke lantarenpalen in de Doelenstraat en 

Kerkstraat te behouden. Daarbij  geeft u aan, dat de gemaakte keuzes  voor de ‘huisstijl’  

straatmeubilair en verlichting in het project Q-impuls ten koste gaan van het historische karakter 

van de binnenstad. In deze context zullen we de vier vragen beantwoorden.  

 

1. Wat is de reden dat de historische lantarenpalen op het Kerkplein zijn vervangen door 

moderne exemplaren? 

De lantarenpalen op het Kerkplein zijn in 2001 vervangen. Omdat er op dat moment nog 

geen keuze was gemaakt voor nieuwe verlichting voor de Grotestraat is destijds voor het 

Kerkplein gekozen voor een relatief goedkope lantaren die later kan worden vervangen als 

er wel een keuze gemaakt.  

Het Masterplan voor de verlichting dat op dit moment wordt gemaakt zal ook aandacht 

besteden aan de het Kerkplein en de Doelenstraat. 

 

2. Is het college met ons van mening dat de lantarens die nu in de Kerkstraat en in de 

Doelenstraat staan, zowel een historische als beeldkwalitatieve waarde hebben? 

De Grotestraat, Kerkstraat en Doelenstraat behoren tot de oudste straten van Almelo, dat 

zie je aan de gevels en dat voel je aan de breedte en het verloop van de straten. Niet alle 

gebouwen zijn even oud. Er zijn verschillende bouwstijlen. Er staan ook hedendaagse 

gebouwen of er is moderne architectuur toegevoegd aan historische panden.  

 

Voor de Q-impuls Grotestraat is een ingetogen vormenstaal voor alle straatmeubilair als 

uitgangspunt genomen. Een vorm, die zich niet opdringt en zich voegt in elk ‘tijdperk’. Juist 

hierdoor komen naar ons idee de historische panden goed tot hun recht, en kan ook een 

modern gebouw of moderne uitstallingen het beeld niet verstoren. Voor de Q-impuls 

Grotestraat is gekozen voor samenhang, dus banken, afvalbakken, palen, fietsrekken en 

lantarens horen bij elkaar.  

 

De antieke straatlantarens in de Doelenstraat vormen in combinatie met de natuurstenen 

palen een mooi samenhangend beeld en sluit bij de overwegend historische panden. Wij zijn 
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daarbij wel van mening, dat het historische karakter van een straat niet staat of valt met de 

keuze voor een antieke lamp. 

   

3. Kan het college garanderen dat deze lantarens niet vervangen zullen worden door nieuwe 

lantarenpalen die in het kader van de Q-impuls ontworpen worden? 

Voor de binnenstad wordt een Masterplan gemaakt voor de openbare verlichting. De 

binnenstad wordt daarbij verdeeld in gebieden. Voor elk gebied wordt bepaald wat het dag- 

en nachtbeeld moet zijn om zo tot een afgewogen keuze voor lantarens te komen. Zodra dit 

Masterplan concept-gereed is zal dit plan worden gepresenteerd tijdens een Politiek Beraad.  

De Doelenstraat en de Kerkstraat maken geen onderdeel van het project Q-impuls 

Grotestraat. Dus op korte termijn zullen in deze straten geen lantarens worden vervangen. 

 

4. Gesteld dat de oude lantarenpalen van het Kerkplein nog opgeslagen liggen, wil het college 

overwegen om deze op het Kerkplein terug te plaatsen? 

De antieke lantarens voor de Kerkstraat zijn niet bewaard gebleven. Dit type antieke lamp 

en mast wordt nog geproduceerd. Maar zoals gezegd maken de Doelenstraat en de 

Kerkstraat geen onderdeel uit van de Q-impuls en zullen op korte termijn in deze straten 

geen lantarens worden vervangen.  

 

Voor de volledigheid verwijzen wij nog naar de mail die u ontving van Stefan Bendiks (Artgineering) 

op 29 juni 2014, naar aanleiding van uw mail van 22 juni 2014 aan de heer Wasserfurth (Studio 

DL).  

Stefan Bendiks heeft o.a. aangegeven dat wij streven naar een familie van elementen die goed bij 

elkaar passen om de huidige ‘kakofonie’ aan objecten in de Grotestraat tegen te gaan. Er is bewust 

gekozen voor een tijdloos ontwerp, dus niet uitgesproken modern of ‘trendy’, maar ook niet 

historiserend c.q. ‘retro’.  

Het is belangrijk dat de verlichting hier in meegaat en geen historiserende uitzondering vormt. 

 

Zoals gezegd wordt voor de binnenstad een Masterplan gemaakt voor de openbare verlichting en 

wordt de binnenstad daarbij verdeeld in gebieden en dat het conceptplan wordt gepresenteerd in 

een Politiek Beraad. Na die tijd zullen wij een besluit nemen over de te plaatsen lantarenpalen.   

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Almelo, 

de secretaris, de burgemeester, 

 


