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Geacht college, 

In het advies van 17 januari jl. heeft de Monumentencommissie gevraagd om nadere informatie 
over de uitwerking van het omgevingsgebied van Raadhuis en stadskantoor. De monumentale 
waarde van het Raadhuis wordt immers naast een groot aantal interieurkenmerken mede bepaald 
door de inbedding in de omgeving. 
De vijf elementen van het gebouw (het Raadhuis zelf, de toren, het bordes met trap, de 
uitkragende raadszaal met kolommen en de dagwinkel) zijn in het oorspronkelijke ontwerp 
geplaatst op een “tapijt” van grijze (graniet)steen; als afbakening van het bestuurlijk gebied, zoals 
in het wederopbouwplan bedoeld. Dit integreert het geheel en onderstreept het belang van het 
Raadhuis. De Monumentencommissie acht het voor de hand liggend om dit grijze “tapijt” uit te 
breiden tot het nieuwe stadskantoor. Ook bij de beoordeling van het Raadhuis als rijksmonument 
is dit integrerende element nadrukkelijk meegenomen. De RCE betrekt hierin bovendien het 
oorlogsmonument op het Burgemeester Jansenplein. 
 
In de vergadering van 25 februari jl. van de Monumentencommissie heeft de Gemeente een 
presentatie gegeven m.b.t. de huidige stand van zaken van het ontwerp van het omgevingsgebied 
van Raadhuis en het stadskantoor. Deze werd verzorgd door de heren: H. Meijvis, W. Oosterhuis, 
S. Yener, S. Schilstra en K. Van Ekeris. 
Uit de toelichting komt naar voren dat het hele plangebied Lange Wemen wordt ingericht als een 
gedeelde ruimte waar fietsen, wandelen en verblijven worden gecombineerd. Het gebied wordt 
in hoofdzaak bestraat met gemêleerde rode bakstenen. De ruimte tussen het Raadhuis, 
belendende gebouwen en het stadskantoor wordt grotendeels belegd met de kenmerkende en 
karakteristieke grijze granietsteen. Dit is ook terug te vinden in enkele vlakken rondom het 
gebouw en in de smalle plint onder de gevel aan de zijde van het Burgemeester Jansenplein. Het 
grondvlak van de Raadhuistoren en de dagwinkel wordt niet geheel omsloten door de grijze 
steen; beide snijden voor een deel in het rode baksteengebied. 
 
De Monumentencommissie beoordeelt de voorstellen, tegen de achtergrond van het 
oorspronkelijk ontwerp van de omgeving van het Raadhuis, als weinig overtuigend. Er is in het 
plan geen sprake van een herkenbaar en consequent toegepast concept voor een samenhangend 
bestratingsbeeld rond het Raadhuis. Teveel lijkt er gezocht te zijn naar een aanvaardbaar 
compromis i.p.v. een op een helder uitgangspunt gebaseerd ontwerp waarin het Raadhuis 
centraal staat. Naar het oordeel … 
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Naar het oordeel van de commissie leidt deze opzet niet tot een bevredigende oplossing:  “Het 
Raadhuis verdient beter!” 
De MC adviseert daarom opnieuw dringend om voor de vormgeving van dit bepalende deel van 
het ontwerp alsnog een aparte ontwerpopdracht te doen uitgaan. Hiervoor dient de 
oorspronkelijke opzet volgens het Wederopbouwplan als uitgangspunt te gelden. 
De MC ziet graag een dergelijk plan ter beoordeling tegemoet. 
 
In afwachting van uw reactie, graag tot aanvullende informatie bereid,  namens de voorzitter van 
de Monumentencommissie, 
met vriendelijke groet, 

 

H. van Egmond 

Secretaris. 
 
 

 


