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Onderwerp
Behoud erfgoed Indie
Geachte heer Wiertz,
In uw brief van 19 mei stelt u een drietal vragen over de watertoren op het Indië terrein.
In deze brief beantwoorden wij uw vragen puntsgewijs:
1. Hoe beziet u deze toren in het kader van het erfgoed- en monumentenbeleid in Almelo?
Bent u het met ons eens dat de toren moet worden behouden?
Antwoord: Het gemeentelijke erfgoedbeleid onderscheidt drie pijlers waarlangs we
cultureel erfgoed willen behouden. Er wordt ingezet op beschermen, benutten en beleven.
Het behouden van erfgoed vormt de basis voor het kunnen benutten en beleven. De
watertoren is aangewezen als gemeentelijk monument. Het behoud van de watertoren is
hiermee geborgd. Wij zien mogelijkheden voor herbestemming van deze toren, op basis
van het adagium ‘behoud door ontwikkeling’. Een nieuwe ontwikkeling kan de kwaliteit
en het behoud van de watertoren voor de toekomst versterken.
2. Heeft u met de eigenaar afspraken gemaakt over het onderhoud van deze toren? Zo ja,
welke?
Antwoord: In de exploitatieovereenkomst met Ter Steege is afgesproken dat de
watertoren wordt geïntegreerd in de ontwikkeling van Indië. Hij zal behouden blijven en
een nieuwe functie krijgen. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om de
watertoren in een nieuw te ontwikkelen wooncomplex te integreren.
3. Bent u bereid met
toren? Antwoord:
van Indië. Wij zijn
vertrouwen in het
niet nodig.

de eigenaar het gesprek aan te gaan over het onderhoud van deze
Ter Steege gebruikt de toren als ‘’uithangbord’’ voor de ontwikkeling
continue met de ontwikkelaar in overleg en hebben het volste
behoud van de watertoren. Extra aansporingen daartoe vinden wij nu
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