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De stand van
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51372r

Wie weleens buiten komt in onze gemeente zal ongetwijhld
gezien hebben dat er al vele weken flink wat batlrijvigheid
merkbaar is op de hoek van de Koningin Julianalaan en ¿ã Ussevenlaan. We praten efover met de in Waalre wonende architÊct en stedenbouwkundige Hendrik-Jan van Griensren.
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WAAIRE - Het nieuwe raadhuis moet een thuisbàsis wor-

staan om het predicaat rijk:
monument'te kunnen behou-

den voor het gemeentebe-

den.'

stuur en diens cotérie, maar
ook voor alle verenigingen en

Het gemeentehuis is an sich
inwoners uit ons dorp. Hen- uiteraard van aþmeen bedrik-Jan: 'Het is een mool lang. Maar in het Nieuwe Huis
multifunctioneel project. Zelf .voor Waalre moet juist niet
ben ik er niet direct bij betrokalleen dienstverlening vanuit
ken, maar architectenbureau de ge{neente plaatsvinden;
De Twee Snoeken ken ik als het zal een veelzijdig gebouw
een bedrijf dat zeer goed werk worden waar tevens bruiloflevert. Wat ik sowieso bijzonten, cursussen en creatier¿g
der vind is'dat het geheel uit- activiteiten de sfeer mogen
eindelijk wordt opgeleverd ais bepalen. Hendrik-Jan:'Prach-
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een energieneutraal gebouw.
Als ik het goed heb, wordt dat
dan het eerste gêmeentehuis
in Nederland dat zich op die
manier op de kaart zet.'

Het monumentale ontwerp
van architect H.W. Valk uitrgzg
is door de bnnd van zorz be-
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hoorlük aangetast. Een belangrijk deel van de bouwvoorbereiding bestond uit een

ondezoek naar

in

hoeverre
het oorspronkelijke deel van
het gemeentehuis in tact kon
blijven of geresta¡reerd kon

tig dat er ook een bibliotheek

een -grand-café ondergebracht wsrden. Het voelt veel
¡ireer als een gemeenschapshuis dan een gemeentehr¡is. lk kan me voorstellen
dat , het ook een heerlijke
werkplek wordt voor alle gemeenteambtenareni
'Met de transparantiein de architectuur; zoals de ontwerptekeningen laten zien, zet de

en

drik-Jan verder. 'lk heb het dan

4iet over een duidelijk opti-

sche Bauhaus-transparantie,
maar juist ook over het aan-

bieden van quality tirne in het

gebouw die bovendien nog
versterkt wordt door de activiteiten die er de hele dag door
kunnen plaatsvinden. Zeker
vanuit bestuurlijk oogpunt is
er dat vaak niet naar en voor
de burger in bestaande bouw.'

Het

multifunctionele raad.

huis, dat ergens in de lente
van v'olgend jaar klaar moet
zijn, kan dus in meerdere opzichten op de trots van ons
dorpsgenoten gåan rekenen,
waarbij het blijkbaar nu al van

toekomstig cultuurhistorisch
belang kan zijn. Dat de directe

omgeving ongeveer. gelijktijdig een upgrade krijg of al
heeft gekregen, speeh uiteraard een niet te onderschatten

rol in'dezen.

Hendrik-Jan:'Leûk uitgangspunt van het pand is overigens
dat de ambtenaren op de eer-

ste etage gehuisvest

zijn.

Daarmee wordt ruimschoots

voldaan aan de wensen van
de burgêrs orn verder te kijken

gemeente Waalre ook iets

dan de vooideur van het ge-

heel moderns neerj g4at Hen-

meentehuisi

worden. Vrees van veel gemeentebestuurder en inwoners van Waalre ís dat het
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pand zijn monumentenstatus
verliezen, of al heeft verbren.'Volgens Hendrik-Jan is er
weinig reden voor een dergeza.l

lijke ongerustheid. 'Er staat
nog best veel overeind. Als
leek lijk het wellicht een ravage, maar een bouwkundig oog

ziet dat er gelukkig nog heel

veel van de buitenkant'bespaard is gebleven. lk schat zs

flenk-la n

va
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in dat er voldoende is blijven
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Het multifunctionele roadhuis moet ergens ín de lente van volgend

joar kloor zijn.

Foto:

Thm von Sombeek

