
Wijk bij Duurstede, 11 mei 2022 

Betreft: Start verbouwing oude Stadhuis  

Aan de eigenaars/bewoners van dit pand 

Behandeld 
door: 

Tanja Notten  

Ons kenmerk:  zaaknr. 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

Beste heer, mevrouw, 

Eerder informeerden wij u over de plannen voor de verbouwing van het oude Stadhuis op Markt 24. 
Graag brengen we u op de hoogte van de situatie zoals die nu is.  

De verbouwing start vanaf 16 mei 2022 
De overeenkomst met de aannemer Schakel & Schrale is ondertekend. Op dinsdag 10 mei jl. is 
geconstateerd dat de bouw op 16 mei kan starten. De verbouwing  duurt naar verwachting tot midden 
maart 2023. 

Wat verandert er aan het gebouw? 
• De centrale toegang wordt verplaatst naar de rechterzijkant van het gebouw. Dus straks komt u 

niet meer binnen onder de bordestrap.  
• Aan de achterkant van het gebouw komt er een uitbouw voor een lift. Hierdoor is het gebouw 

dan ook toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel. Hier zijn ook het trappenhuis en de 
toiletten; 

• Op de eerste verdieping blijft de oude raadzaal een trouwlocatie, en kan men zoals vanouds 
weer op de Markt trouwen. De raadzaal/trouwzaal wordt straks gemoderniseerd. 

• De tweede verdieping wordt één grote ruimte voor het museum; 
• De derde (zolder)verdieping wordt ook een gebruiksruimte voor het museum. 
De voor- en linkerkant van het gebouw blijven zoals ze nu zijn. 

Wat gaat u van de verbouwing merken? 
We willen bewoners, ondernemers en bezoekers van de Markt zo weinig mogelijk overlast bezorgen. 
Daarom hebben we duidelijke afspraken gemaakt met de aannemer:  
• Bouwkeet en parkeren
Er komt geen vaste bouwkeet op de Markt te staan. De aannemer maakt de schaft-, administratie- en 
vergaderruimte in het gebouw. Personeelsauto’s staan niet op de Markt.  
• Hekken
Er komen geen bouwhekken rondom het gebouw. En er komen geen vaste steigers aan de voorkant. 
(Misschien wel als de schilder start.) Wel komt er een vaste steiger aan de achterkant. Het ijzeren 
hekwerk tussen de toren en het oude Stadhuis haalt de aannemer tijdens de bouw weg. Daardoor kan 
dit niet beschadigen tijdens de verbouwing. Hier komt een tijdelijk bouwhek voor in de plaats. De 
tuinmuur aan de achterkant vervangt de aannemer voor een bouwhek.  
• Aanvoer van materialen



De hoofdaanvoerroute van materialen is via de achterkant. Misschien lukt dat niet voor sommige 
materialen. Hiervoor is dan de aanvoerroute via de zijkant van het gebouw (aan de Markt). Af en toe 
komt er een hijskraan op de Markt te staan.  
• Overlast, vragen en klachten
Misschien ervaart u last van de werkzaamheden, zoals geluidshinder. U kunt deze melden bij de heer 
Hans Polman, de uitvoerder van de aannemer. Zijn telefoonnummer en e-mailadres zijn: 06-15642121 
en hans.polman@schakel-schrale.nl.  

Op www.wijkbijduurstede.nl staat informatie over het oude Stadhuis 
Deze informatie breiden we langzamerhand uit, als we meer over de verbouwing kunnen melden. Ook 
staat hier informatie van Museum Dorestad en de VVV. Mist u hier iets wat er volgens u wel op hoort? 
Stuur dan een mailtje naar Communicatie@wijkbijduurstede.nl.  

Een gemoderniseerd gebouw met de geschiedenis van Dorestad erin 
De komende periode moeten we even door de zure appel heen bijten. Maar na de verbouwing voldoet 
het oude Stadhuis helemaal aan de eisen van deze tijd. De lift zorgt ervoor, dat iedereen met een 
fysieke beperking toch het gebouw in kan. In het verleden kwam het nog wel eens voor dat gasten een 
huwelijksvoltrekking niet konden bijwonen, omdat zij niet meer goed ter been waren. Dat is straks 
gelukkig niet meer aan de orde.  
Wijk bij Duurstede is de grootste archeologische vindplaats van West-Europa. Wat fijn dat Museum 
Dorestad hier straks bezoekers meeneemt in de unieke geschiedenis van het oude Dorestad.  
Het verbouwde stadhuis belooft een bijzondere en voor iedereen toegankelijke plek te worden. Dit 
fraaie, beeldbepalende monument kan straks weer een paar eeuwtjes mee, we zien er naar uit! 

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

Wil Kosterman, 
wethouder 


