
Wijk bij Duurstede, 19 augustus 2020 

Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst op 3 
september over verbouwing oude Stadhuis  

Aan de eigenaars/bewoners van dit pand 

Behandeld 
door: 

Tanja Notten  

Uw kenmerk:  
Ons kenmerk: 46228

        gemeentehuis: Karel de Grotestraat 30  postadres: Postbus 83,  3960 BB  Wijk bij Duurstede  t: 0343-595595 
f: 0343-595599  e: info@wijkbijduurstede.nl  w: www.wijkbijduurstede.nl

Geachte heer, mevrouw, 

De gemeente is van plan het oude Stadhuis aan de Markt 24 volgend jaar te laten verbouwen. Na de 
verbouwing krijgt naast de VVV ook het Museum Dorestad hier onderdak. De raadzaal blijft een 
trouwlocatie. Zo krijgt de geschiedenis van Wijk bij Duurstede een plek midden in het hart van de stad. 
Voor u, de andere inwoners en bezoekers is ons stadscentrum straks nóg bruisender en 
aantrekkelijker. En: een levendige binnenstad is goed voor de plaatselijke economie.  
U woont en/of werkt in de directe omgeving van dit oude Stadhuis. Daarom gaat u zeker iets merken 
van de aanstaande verbouwing. Tijdens een informatiebijeenkomst op 3 september 2020 vertellen we 
u er graag meer over. De bijeenkomst is van 20.30 tot 21.30 uur in de raadzaal van het Huis van de 
Gemeente, Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede.  

Wat kunt u verwachten van de informatiebijeenkomst? 
Het doel van de avond is u te informeren over de verbouwingsplannen van het oude Stadhuis. U krijgt 
ook informatie over de ingediende omgevingsvergunning. En u krijgt een presentatie te zien over hoe 
het oude Stadhuis er na de verbouwing uit komt te zien. Tijdens deze avond is er volop gelegenheid uw 
vragen te stellen. 

Vooraf aanmelden op uiterlijk 31 augustus is nodig 
Om te garanderen dat er voldoende ruimte is met 1,5 meter afstand van elkaar, is vooraf aanmelden 
nodig. Die 1,5 meter is ook de reden dat slechts één persoon zich per adres kan aanmelden. U kunt zich 
per e-mail aanmelden. Stuur uw bericht aan m.berrens@wijkbijduurstede.nl. Vermeld als titel: 
‘Aanmelding informatiebijeenkomst oude Stadhuis – groep 2’. 

De gemeente zorgt voor een veilige informatiebijeenkomst  
Uiteraard zorgt de gemeente voor een zo veilig mogelijke, ‘coronaproof’ bijeenkomst. Daarom 
organiseren we die avond twee bijeenkomsten. Die twee bijeenkomsten zijn nodig om niet teveel 
omwonenden bij elkaar te brengen. U bent die avond dus ingedeeld bij de tweede groep. 
Natuurlijk gelden bij de bijeenkomst de gebruikelijke regels: was uw handen, hoest of nies in uw 
mouw, houd 1,5 meter afstand van elkaar en blijf thuis als u klachten heeft.  

Gaat u liever toch niet naar de bijeenkomst?  
Enkele dagen na de bijeenkomsten staat op onze website www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/het-
oude-stadhuis-wordt-verbouwd een samenvatting van de informatieavond. Ook kunt u de presentatie 
die is gegeven hier nog eens rustig terugkijken. Misschien heeft u na het kijken nog vragen of wilt u  



meer weten? Dan kunt u contact opnemen met mw. Tanja Notten via t.notten@wijkbijduurstede.nl of 
bel haar via 0343-595595. 

Ik hoop u 3 september te mogen verwelkomen in het Huis van de Gemeente, graag tot dan! 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

Wil Kosterman, 
wethouder 

Bijlage: uitleg verbouwing oude Stadhuis 



Bijlage  

Uitleg verbouwing oude Stadhuis 

Waarom verbouwen? 
Het oude Stadhuis is een rijksmonument, gebouwd in 1666. We willen graag dat monumenten voor de 
toekomst behouden blijven. Daarom is het belangrijk dat het gebouw ook helemaal in gebruik blijft. Al 
vele jaren staan de bovenste verdiepingen leeg. Het is moeilijk het pand te verhuren, omdat het sterk 
verouderd is. De toegang en de trappen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het is nodig dat 
er een lift komt. Verder wordt het gebouw duurzamer gemaakt. De provincie, gemeente en Museum 
Dorestad hebben al jaren geleden afgesproken dat het oude Stadhuis heel erg geschikt is als nieuwe 
plek voor het museum. Het oude Stadhuis delen heeft grote voordelen voor de samenwerking tussen 
de VVV en Museum Dorestad. 

Het plan voor de verbouwing is klaar 
De afgelopen jaren werkten we aan een plan voor de verbouwing. Dat deden we samen met de VVV en 
Museum Dorestad. Dat plan is nu klaar. Aan de achterzijde van het oude Stadhuis komt een aanbouw 
voor onder andere de trap en de lift. Daarmee verandert de achterzijde van het oude Stadhuis. Het 
plan past in het bestemmingsplan voor de binnenstad, dat in 2018 is vastgesteld.  

De gemeente heeft de omgevingsvergunning ingediend 
Daarmee komt de verbouwing dichterbij. Het indienen publiceerden we op 1 juli 2020 in het Groentje 
en op www.Overheid.nl. De gemeente neemt vervolgens eerst een ontwerpbesluit. Als het 
ontwerpbesluit ter inzage ligt (naar verwachting september 2020), kan iedereen daar binnen zes 
weken op reageren in een zienswijze. We informeren u als omwonende daarover per brief.

We denken dat de verbouwing begin 2021 kan starten  
Zowel binnen als buiten het gebouw verandert er dus wat. We verwachten dat de verbouwing eind 
2021 klaar is. Dan kunnen de VVV en het Museum Dorestad beginnen hun ruimten in te richten. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op de speciale webpagina over de verbouwing 
U vindt die informatie op www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/het-oude-stadhuis-wordt-verbouwd. Hier 
leest u meer over de verbouwing, maar ook over de geschiedenis van het oude Stadhuis. Ook over de 
VVV en Museum Dorestad staat hier informatie. Langzamerhand komt er meer nieuws bij, dus neem af 
en toe een kijkje op deze pagina. 

We hopen dat u net zo blij bent met de plannen als wij 
Een verbouwing op zich is niet zo fijn, want het betekent enige hinder. We doen ons uiterste best in die 
periode de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.  
Wij hopen dat u net als wij, de VVV, Museum Dorestad en vele anderen erg blij bent met de plannen 
voor de verbouwing. Het gebouw wordt een plek waar u straks vast graag een kijkje neemt! 


