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In 1935 werd besloten een nieuw gemeente
huis te bouwen, hetwelk in 1936 gereed kwam. 
In de dertiger jaren kon men blijkbaar snel 
werken want uit de archiefstukken blijkt dat er 
een zeer korte aanloopperiode is geweest om 
tot besluitvorming te komen. 

In het jaar van opening van de uitbreiding van 
het gemeentehuis kan bijna het gouden jubi
leum worden gevierd van ons fraai gemeente
huis, gebouwd in de neo-renaissance stijl. Een 
tijdsbestek van 49 jaar verschil ligt er tussen 
het gereed komen van het bestaande gemeen
tehuis in 1936 en de officiële opening van de 
uitbreiding van dit gemeentehuis in 1985. 

Het gemeentehuis, gebouwd in het De Beau-
fortpark en centraal gelegen bij het kruispunt 
De Poort, is een trekpleister. Toeristen, die 
Woudenberg bezoeken, nemen veelal de gele
genheid waar een foto van het gemeentehuis 
te maken. Voorbijrijdende automobilisten wer
pen vaak even een blik op het gemeentehuis. 
Toeringcarchauffeurs besteden in hun funktie 
van reisleider aandacht aan het Woudenbergse 
raadhuis. Bruidsparen, die geen enkele binding 
hebben met onze gemeente, laten hun huwelijk 
in het Woudenbergse gemeentehuis voltrek
ken. 

Woudenberg is trots op z'n gemeentehuis. 
De Woudenbergse gemeenschap heeft sym
bolisch een huwelijksband gesloten met dit ge
meentehuis. Het 'moedergemeentehuis' van 
1936 heeft in 1985 een 'dochter' gekregen 
door de nieuwe aanbouw. In het jaar 1977 is 
er een aanval gedaan op de 'moeder'. Men 
wilde haar de funktie ontnemen door elders in 
de gemeente een nieuw gemeentehuis te bou
wen. De 'moeder' heeft de Woudenbergse ge
meenschap aan haar zijde gekregen en de ge
meenteraad heeft haar zelfs een 'dochter' ge
schonken, die vee! gelijkenis met de 'moeder' 
vertoont. De Woudenbergse gemeenschap 
heeft tien jaar nodig gehad om de 'moeder' 
deze 'dochter' te schenken. 

In deze Klapperman wordt een beschrijving ge
geven van de geschiedenis van de Wouden
bergse gerechts- en gemeentehuizen, dus over 
de voorouders, de ouders en hun kind. De ge
bouwen van de voorouders zijn inmiddels ver
dwenen, de band met het gemeentehuis van 
1936 (de ouders) is nog zeer hecht en gehoopt 
wordt dat ook de uitbreiding in 1985 (het kind) 
een lang leven beschoren zal zijn. 

Op 31 mei 1985 is het uitgebreide en intern 
verbouwde gemeentehuis officieel geopend. 
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