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Situatietekening

situatie

Oude 
raadhuis

Nieuwe deel 
gemeentehuis

Te slopen

Markt



CONCEPT
EEN TOEGANKELIJK GEBOUW (RELATIE GEBOUW – STRAAT en BEL ETAGE – SOUTERRAIN)

Bestaande doorsnede met de bel etage op 1,75 mm boven straatniveau.

raadzaal

trouwzaal

markt



raadzaal

café

markt

Door de vloer van de trouwzaal te verlagen tot straatniveau ontstaat er een 
ruimtelijke relatie tussen souterrain en bel etage.

CONCEPT
EEN TOEGANKELIJK GEBOUW (RELATIE GEBOUW – STRAAT en BEL ETAGE – SOUTERRAIN)



Zicht vanaf het café naar de centrale hal en in het souterrain.



CONCEPT
EEN NIEUWE STRAAT AAN DE NOORDZIJDE

Situatietekening (MTD Landschapsarchitecten)

1.

2.

3.



Historische foto met de bordestrap aan de Markt.



De formele gevel aan de Markt. De oude trap met bordes wordt weer in ere 
hersteld en de functie van entree komt terug. 



De oude trouwzaal krijgt een ondersteunende horecafunctie in het gebouw. Deze 
ruimte krijgt meer daglicht met grote glazen vitrines. Hierin kunnen verschillende 
objecten, wisselend per seizoen, gekoppeld aan thema’s worden getoond.

CONCEPT
RELATIE MET HET MAAIVELD

De vitrines bieden zicht op het café en laten zien wat er binnen gebeurt.



CONCEPT
RELATIE MET HET MAAIVELD

Inkijk in het café met links de vitrineramen tot op straatniveau en achterin de 
nieuwe gelijkvloerse entree.



De ruimte van de huidige parkeerplaats kan worden ingericht als tuin, het zogenoemde ‘pocket’-park. 
Samen met de nieuwe openbare ruimte tussen het raadhuis en de toekomstige nieuwbouw is dit een 
prettige plek om te verblijven. Het park zorgt ook buiten het gebouw voor een goede relatie van het 
souterrain met het maaiveld. 

CONCEPT
RELATIE MET DE TUIN



littekens na sloop ‘torentje’ gaten samen laten smelten vitrines / expressieve vensters en nieuwe 
toegang op niveau maaiveld. 

CONCEPT
RELATIE MET DE TUIN – AANHELEN ACHTERGEVEL



De informele gevel aan het Verlengde Kloosterpad. De parkeerplaatsen 
verdwijnen en komt een klein ‘pocket’-park. Hier komt ook een nieuwe 
entree op straatniveau met toegang tot het café.



De toekomstige gebruikers gaan het hele gebouw delen met 
elkaar. Kunst en Kennis mengen met elkaar. 
Daarnaast krijgt het KCC een plek in het gebouw.
De oude raadzaal wordt multifunctioneel in gebruik.

CONCEPT
DWALEN VAN SCHATKAMER NAAR SCHATKAMER



SCHATKAMERS EN PLEKKEN MAKEN  - SOUTERRAIN
JEUGD – WERKPLEKKEN - EXPOSITIE

Huiswerk maken Terugtrekken Verrast worden Ontmoeten



SCHATKAMERS EN PLEKKEN MAKEN  - BEL ETAGE
ONTVANGST – CAFÉ – KCC – VOLWASSENEN 

Overzicht Schatkamers Verblijven



SCHATKAMERS EN PLEKKEN MAKEN  - BEL ETAGE
RAADZAAL – KUNST – CURSUSSEN  
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TOT ZOVER...... 


