
Informatieavond voor omwonenden over de verbouwing oude Stadhuis op Markt 24 

Datum: 3 september 2020 

Beknopt verslag   

Aanwezigen: 

- Dhr. W. Hunneman, bewoner Markt 25 

- Mw. N. Peek – Snippe (zaakwaarnemer Markt 25/26)  

- Mw. J. Peek (eigenaar Markt 25/26) 

- Mw. M. Weinholt (Museum Dorestad) 

- Mw. J. van der Lee (Museum Dorestad) 

- Dhr. M. Vastenhout (Museum Dorestad, bewoner Markt 8) 

- Dhr. E. van Os, bedrijfslocatie Markt 13 

- Dhr. W. Eissens (VVV, Markt 24) 

- Dhr. P. Tijburg (VVV, Markt 24) 

- Dhr. H. Mauritz (Hervormde Gemeente, Markt 22) 

- Dhr. J. Oechies (Protestantse Gemeente, Markt 22) 

- Dhr. J. Meuleman (Protestantse Gemeente, Markt 22) 

- Dhr. J. Vernooij (horecaexploitant café-restaurant De Engel, Markt 26) 

 

- Mw. W. Kosterman (wethouder gemeente Wijk bij Duurstede - voorzitter) 

- Mw. I. Zuljevic (bunkerQ architecten) 

- Dhr. G. Meijer (bunkerQ architecten)  

- Dhr. J. Bonema (projectleider Schakel & Schrale (beoogd aannemer)) 

- Mw. W. Norg (beleidsadviseur monumenten en archeologie) 

- Mw. T. Notten (projectmanager gemeente) 

- Dhr. J. van Veenendaal (projectleider gemeente) 

 

Wethouder W. Kosterman heet de aanwezigen van harte welkom. Zij leidt de informatiebijeenkomst 

in en geeft aan dat de noodzaak en het belang van de verbouwing van het oude Stadhuis is, om het 

pand weer bruikbaar en toekomstbestendig te maken. 

De volgde presentaties zijn gehouden en onderwerpen nader toegelicht: 

- Presentatie van de verbouwplannen door Gerco Meijer  

- Toelichting op de procedure voor de omgevingsvergunning door Wendy Norg 

- Toelichting op de planning door Tanja Notten 

- Presentatie van de Schakel & Schrale door Jens Bonnema 

Na afloop van de presentatie zijn de volgende vragen/opmerkingen aan de orde gekomen: 

- Dhr. W. Hunneman (Markt 25):  

Ervaart door de aanbouw minder lichtinval en minder uitzicht.  

Antwoord: Dit is inderdaad een gevolg van de aanbouw. 

- Dhr. J. Oechies: Kan de planning van de omgevingsvergunning verduidelijkt worden met 

concrete data? 

Antwoord: De data worden toegevoegd in de presentatie over de omgevingsvergunning. 

- Dhr. J. Oechies: 



Geeft aan de aanbouw helemaal niet te willen zien.  

Antwoord: Aangegeven is dat het ontwerp binnen het bestemmingsplan past en dat smaken 

nu eenmaal verschillen. 

- Dhr. J. Oechies: 

Kan het advies van MooiSticht worden inzien? 

Antwoord: Het advies is in te zien bij het ontwerp besluit over de omgevingsvergunnnig. 

- Dhr. J. Oechies: 

De vragen die de kerken per brief hebben gesteld (incl. rapport Prouw) en een convenant 

o.i.d. staan nog uit.  

Antwoord: Dat is correct en eerder is al aangegeven is dat hier in september op terug 

gekomen wordt. 

- Mw. N. Peek – Snippe: 

Blijft de oude muur in het zicht? 

Antwoord: deze muur blijft inderdaad in het zicht. De muur zal schoongemaakt worden en 

waar nodig opnieuw gevoegd.  

Vóór de muur komt er een platformlift die langzaam en stil is. 

- Dhr. J. Meuleman:  

Is de inpandige trap naar de 2e verdieping nodig als vluchttrap?  

Antwoord: Deze trap is niet nodig als vluchttrap.  

- Dhr. J. Vernooij:  

Hoe verloopt de planning als er beroep wordt ingediend?  

Antwoord: De planning is dan afhankelijk van wanneer de zaak in de rechtbank wordt 

behandeld. 

- Dhr. J. Meuleman: 

Hoe het zit als het budget niet toereikend is? 

Antwoord: Als men binnen budget blijft dat de bouw gewoon doorgang kan vinden. Als het 

budget te laag blijkt te zijn, dan wordt dit voorgelegd aan de raad. 

- Dhr. J. Oechies:  

Geeft aan moeite te hebben met de uitspraak van de beoogd aannemer, dat deze zo goed als  

mogelijk rekening houdt met de buren. Dit voelt bij hem niet goed.  

Antwoord: Er wordt alles aan gedaan om overlast en schade te voorkomen. Hierbij moet 

gedacht worden aan de vooropname van de gebouwen, het plaatsen van trillingsmeters en 

het monitoren van de bouw. Er zijn geen redenen om van grote risico’s uit te gaan. 

- Dhr. J. Oechies: 

Er zijn zorgen over de fundering van de Kerk. 

De beoogd aannemer geeft aan hier geen risico in te zien. De beoogd aannemer heeft met 

veel lastigere situaties te maken gehad. 

- Dhr. J. Vernooij: 

Kan de bouwplanning t.z.t. worden ingezien? 

Antwoord: de bouwplanning wordt voorafgaand en tijdens de bouw met de naastwonenden 

afgestemd. Korte communicatielijnen zijn hierin belangrijk. 

Wil Kosterman bedankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid en sluit de informatieavond. 

 


