


















Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -10- gunste van de plannen besloten. Aan dit bestluit werden nog wel enkelevoorwaarden verbonden, waarvan de voornaamste zijn: 1. Vanwege het Rijk of de provncie zal moeten worden gezorgd voor eenrechtstreekse verbinding tussen de huidge gemeente en Tuil en 'tWaal en wel via het pontveer te Houten, hetwelk alsdan vooreenieder kosteloos en dag en nacht ten gebruike zou moeten wordengesteld. 2. In het gebied van de gemeente Schalkwijk zal een hulpsecretariemoeten worden gevestigd. 3. Van overheidswege dient alle medewerking te worden gegeven dat inhet gebied van de huidige gemeente Houten een landbouwhuishoud-school zal worden gevestigd. Verschillende raadsleden van Houten voerden, buiten aangehaaldevoorwaarden, nog motieven voor en tegen aan, met name: a) dat de kernen te ver uiteen liggen; b) dat de afstanden voor Houten

buiten beschouwing blijven; c) omdat geen financieel voordeel voor Houten is te behalen, kan vangeen samenvoeging sprake zijn; d) dat vanwege het grote verschil in volksaard samenvoeging niet wen-selijk is. e) dat samenvoeging van alleen Schalkwijk met Tuil en 't Waal verwor-pen moet worden omdat de vrees gewettigd is dat het gedeelte vanHouten ten zuiden van Amsterdam-Rijnkanaal bij de nieuw te vormengemeente zal worden gevoegd, hetgeen een wel erg groot verlies aaninwoners en grondgebied voor de overblijvende gemeente Houten bete-kent. Hieraan werd als argument toegevoegd, dat Houten in verbandmet de expansiezucht van de stad Utrecht ook in de toekomst wel eengedeelte van het grondgebied aan die gemeente zal kwijtraken. Schalkwijk. De gemeenteraad van Schalkwijk vergaderde op 29 septem-ber 1958. Een uit die raad geformeerde commissie had, in overleg metmr.dr.

C.Ch.A. van Haren, advocaat te 's-Gravenhage, een rapportsamengesteld. De commissieleden waren eenstemmig in hun advies aan deraad. De gemeenteraad nam het advies over en liet G.S. op 6 oktoberweten, dat hij zich met de voorgenomen samenvoeging niet kon verenigenen dat hij zich, evenals in 1950, wel kon verenigen met de samenvoe-ging van Schalkwijk en Tuil en 't Waal, waarbij een zodanige wijzigingvan de grens met de gemeente Houten zou moeten plaats vinden dat denieuwe grens door het midden van het Amsterdam-Rijnkanaal zou gaanlopen.









Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -14- januari 1954 Vleuten-De Meern door samenvoeging van Vleuten en Haar-zuilens met het grootste gedeelte van Veldhuizen en ongeveer de helftvan Oudenrijn, alsook per 1 september 1964 Bunnik door samenvoegingvan Bunnik, Odijk en Werkhoven en tenslotte per 1 juli 1971 Nieuwegeindoor samenvoeging van Jutphaas met Vreeswijk. Enkele gevolgtrekkingen naar aanleiding van de vorming van de gemeenteHouten. Het verdwijnen van het gemeentelijke bestuursapparaat uit eendorp als Schalkwijk betekent niet alleen dat een aantal gemeentelijkefunctionarissen voortaan elders hun werk moeten verrichten en dat deinwoners voor de verzorging van verschillende behoeften zich naar eenandere plaats moeten begeven, maar ook het verlies van een min of meerpersoonlijke dienstverlening. De sluiting van het gemeentehuis en hetvertrek van burgemeester en

gemeentesecretaris worden bovendien erva-ren als een achteruitgang in status van het dorp. De bevolking kanzich sinds die samenvoeging niet meer met de gemeente Schalkwijkvereenzelvigen en wil dat met de gemeente Houten niet (ook al vanwegede bestaande rivaliteit welke vanouds tussen de inwoners van het dorpHouten en die van het dorp Schalkwijk bestaat). Was er voor een nieuwegemeentenaam gekozen dan was een indentificatie aanwezig. Het dorpHouten ging er, als centrum van de nieuwgevormde gemeente, in statusop vooruit. Voor sommige raadsleden betekende de samenvoeging het einde van eenraadslidmaatschap. Voor andere openden zich daarentegen nieuwe pers-pectieven. In verband met de samenvoeging moesten er op 15 november1961 raadsverkiezingen worden gehouden. De samenstelling van de ge-meenteraad, naar vertegenwoordigers uit de voormalige gemeenten,

is: Verkiezingsjaar Houten Schalkwijk Tuil en 't Waal Totaal 1961 6 3 2 13 1966 8 3 2 13 1970 8 4 1 13 De politieke samenstelling van de raden van de voormalige gemeentenwas: Houten: 6 K.V.P., 1 A.R.P., 1 S.G.P, 1 C.H.U, 1 P.v.d.A..Schalkwijk: 6 K.V.P. en 1 Protestants-Chr. groepering (P.C).Tuil en 't Waal: 4 K.V.P., 2 P.C. De samenstelling van de raad van de nieuwgevormde gemeente Houtenwas: 8 K.V.P., 2 P.C, 1 S.G.P., 1 P.v.d.A. en 1 Gemeentebelangen. Sinds 1974 is er meer sprake geworden van vertegenwoordigers uit







Tussen Rijn en Lek 1986 4. - Dl.20 4 -17- deningen en instructies. Bij het doen vervallen of handhaven, bij detoetreding tot, de uittreding en de aanwijzing van bestuurders in degeldende termijn van gemeenschappelijke regelingen (met andere gemeen-ten) hebben zich geen problemen voorgedaan. Wel gaf ook dit onderdeelnogal wat werk. Met ingang van de datum van samenvoeging hadden de archieven van deopgeheven drie gemeenten afgesloten moeten worden. Dit is verzuimd. Ervond nu een gedeeltelijke vermenging plaats van het archief vanSchalkwijk en dat van Tuil en 't Waal met het archief van Houten.Bovendien ontbraken inventarissen van de archieven van de drie opgehe-ven gemeenten. De archieven van de voormalige gemeenten waren trouwensonvoldoende toegankelijk voor diegenen die er voordien niet mee haddengewerkt. Aan de reconstructie van de archieven is tenslotte jarenlater veel geld en tijd

gestoken om tot volledige reconstructie eninventarisatie te komen. Bij dit alles moet wel worden opgemerkt, dat ten tijde van desamenvoeging weinig of niets bekend was van wat er exact zou moetengebeuren. De samenvoegingswet gaf zeer summiere richtlijnen. Al was ineen enkel geval was wel advies in te winnen, een draaiboek of iets vandien aard ontbrak. Alles werd min of meer overgelaten aan het lokalebestuur en aan het gemeentepersoneel. Na de samenvoeging werd de gemeentesecretarie gehuisvest in hetgemeentehuis van Houten, een voormalige (ambts)woning van de burge-meester. Er werd in die tijd geen enkele voorziening getroffen voor deuitbreiding welke na de samenvoeging ontstond. De hulpsecretarie in Schalkwijk heeft maar een tijdelijk karaktergehad. Bij een afname van de publieke belangstelling (omdat vele zakenop de gemeentesecretarie in Houten directer en sneller waren af tedoen of te

bespreken waren), volgde een geruisloze sluiting op 1september 1968. Onder politieke druk ging de hulpsecretarie echter op1 mei 1969 weer open. Omdat het hulppostkantoor in Schalkwijk volgens het Staatsbedrijfder P.T.T. te weinig draagkracht bleef houden om als zelfstandigeeenheid gehandhaafd te kunnen blijven, is in die tijd gezocht naar eencombinatie van werkzaamheden van het postkantoor in Schalkwijk met dievan de hulpsecretarie van de gemeente. Onder opheffing van de hulpse-cretarie met ingang van 1 januari 1975 en de sluiting van het post-agentschap in Tuil en 't Waal zijn vele werkzaamheden van de hulpse-cretarie toen overgeheveld naar het postkantoor. Eerder werd al opgemerkt dat het beter zou zijn geweest om voor de






