




Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 Het gemeentehuis op het Plein. Prentbriefkaart, ± 1905. Topografische Atlas van de gemeente Houten.



Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 10 Het gemeentehuis op het Plein tijdens de verbouwingin 1917. Topografische Atlas van de gemeente Houten. Het gemeentehuis op het Plein tijdens de sloop in1957. Topografische Atlas van de gemeente Houten.



Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -11- vaart, uiterst beperkt. Ons land bleef nog lange tijdeconomisch, cultureel en politiek achter bij andereEuropese landen. Pas in de tweede helft van de vorigeeeuw volgde, mede door de industrialisatie, een op-leving. De invloed van de overheid op het maatschappe-lijk gebeuren werd sinds die tijd groter, hetgeen toteen toename leidde van allerlei taken, zowel in omvangals wat inhoud betreft. Voor de lokale overheid kwamsinds die tijd ook de bouw van gemeentehuizen op hetplatteland op gang. Zo werd in de gemeente Houten in1875 het eerste gemeentehuis gebouwd en wel op deBrink (tegenwoordig Plein geheten). Dit gebouw stondtegenover de N.H.kerk, aan de noordzijde van hettegenwoordige parkeergedeelte. De eerste steen werdop 19 oktober 1875 gelegd door burgemeester Samuelvan Raven. Het gebouw had aanvankelijk alleen

eenbeganegrond-verdieping met daarboven een zolder meteen schuin dak. Door de toename van de werkzaamhedenwerd het gemeentehuis in de loop der jaren te klein.In 1917 werd, door het optakelen van het dak, op hetbestaande gedeelte een verdieping gebouwd. Deze uit-breiding kostte toen f.6.981,65. Het werk werd uitge-voerd door aannemer J.C.Schenkel te Jutphaas. Hij wasnamelijk de laagste inschrijver en kon dat ook zijnomdat door hem, als enige inschrijver, de constructievan het optakelen van het dak werd toegepast. Bij een luchtaanval op de kom van het dorp Houtenop 28 november 1944 werd de achter het gemeentehuisstaande openbare lagere school ''t Groentje' verwoest.Het gemeentehuis liep ernstige schade op, maar konhersteld worden. Doordat de gemeente de beschikkingkon krijgen over een gedeelte van 'Huize De Grund'werd het gemeentehuis vrijgemaakt voor het

onder-brengen van de openbare lagere school. Dit duurde tothet gereedkomen in 1956 van een nieuw schoolgebouw aande Prins Bernhardweg. Daarnaast heeft het gemeentehuisook nog dienst gedaan als politiepost. Van 1 september1939 tot 19 mei 1947 was er ook de Distributiedienstin ondergebracht en heeft het bovendien nog gediend alswoning. Dit duurde tot 4 december 1956 toen de laatste







Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -14 om een gemeentehuis te bouwen, in tegenstelling tot demeerderheid van de raad, die een uitbreiding van de raad-kamer voorstond. Schalkwijks eerste gemeentehuis werd op24 juni 1892 in gebruik genomen. Dit pand werd 18 jaar alsgemeentehuis gebruikt. Daarna kreeg 'Het Trappenhuis',zoals het in de volksmond werd genoemd, de bestemming vanwoning, tot het in april 1972 ten prooi viel aan deslopershamer. Vanaf 1 mei 1910 werd de gemeentesecretarie gevestigdin het perceel Jhr.Ramweg 5-6, dat de gemeente in 1871 alswoning had laten bouwen ter ondersteuning van haar pogingeen huisarts voor Schalkwijk aan te trekken. Dit huis hadoorspronkelijk alleen maar een beganegrond-verdieping meteen laag schuin dak. Op 22 maart 1923 besloot de gemeente-raad tot de bouw van een bovenverdieping en het geheel afte dekken met een plat dak. Het werk werd

voor f.7.295,-ondershands gegund aan de Fa.Gebrs.van der Ven uit Jhr.Ramweg 5-6 te Schalkwijk. Aquarel, toegeschreven aan K.Haman, ± 1895. Topografische Atlas van de gemeente Houten.





Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -16- apparaat kreeg in het gehele complex een ruime behuizing.Na enkele jaren groeide het apparaat verder uit, zodatals noodoplossing het Bureau Bevolking van 28 september1973 tot 1 januari 1975 werd ondergebracht in een lokaalvan een noodschool aan het einde van de Koningin Emmaweg. Tweede uitbreiding gemeentehuis 'De Grund' Het serai-permanente gedeelte van het gemeentehuisonderging in 1974 een aanzienlijke uitbreiding toen heter naar uitzag dat Houten inderdaad tot groeikern zou Gemeentehuis 'De Grund'. Prentbriefkaart, 1907. Topografische Atlas van de gemeente Houten.






