
OUDER WESTLAND
 
Einde van sober raadhuis
 

Weinig Westlanders zullen het huidige
stadskantoor aan de Stokdijkkade echt
mooi vinden.

Ooit was er aan de Stokdijkkade een
haven te vinden.

Wie op internet zoekt naar
'Gemeentehuis Naaldwijk' dwarrelt
al snel tussen het oude op het
Wilhelminaplein en de twee nieuwe
die aan de Verdilaan en de
Tiendweg gaan komen. Digitaal
bestaat het kantoor Naaldwijk aan
de Stokdijkkade eigenlijk al niet
meer.

RIEN VAN DEN ANKER

 Over smaak valt niet te twisten,
maar weinig Westlanders zullen het
huidige Naaldwijkse stadskantoor
aan de Stokdijkkade echt mooi
vinden. En nu er toch een nieuw,
representatief gemeentehuis komt,
is het voordeel dat dit lelijke
bouwsel 'ambteloos' wordt. Kortom,
het naderende einde van een sober
ambtenarenhuis.

Midden jaren zestig van de vorige
eeuw wilde Naaldwijk per se één
nieuw gemeentehuis bouwen. Het
oude aan het Wilhelminaplein was
al jaren uit zijn voegen gegroeid,
allerlei gemeentelijke afdelingen

waren gehuisvest in diverse andere
centrumpanden. Jaren eerder was
er al eens gespeculeerd om alles
rondom het plein onder te brengen,
maar dat bleek niet haalbaar.

Gekozen werd voor de locatie
Stokdijkkade, nummer twee. Eerder
al had de gemeente daar gronden
aangekocht.

De Amsterdamse architect Duintjer
kreeg de opdracht om in strakke
stijl, een vooral functioneel gebouw
te ontwerpen. Woorden als
praktisch en efficiënt werden met
hoofdletters geschreven. Geen
toeters en geen bellen, geen
statussymbool, vooral geen luxe en
overdaad.

Er kwam een sobere raadszaal,
met daarnaast een, zeg maar
gerust, kale trouwzaal. Bij
huwelijken met grote belangstelling
bracht een soort verschuifbare
tussenwand uitkomst. De rekening
viel ook mee: 4,8 miljoen. In
guldens.

Op 13 januari 1974 sloeg
burgemeester Piet Hordijk de
eerste paal de grond in; op 25
september 1975 ontving
burgemeester Jan de Bruin de
Zuid-Hollandse commissaris van de
koningin Maarten Vrolijk voor de
officiële opening. De Bruin liet
weten te hopen dat 'dit gebouw er
toe mag bijdragen dat de afstand
tussen bestuur, ambtenaren en
bevolking kleiner wordt'.

Intact

Alle gemeentelijke diensten
kwamen onder één dak,
burgemeester en wethouders
huisden en huizen - nog steeds -
op de begane grond, deels met
uitzicht naar de Oude Kerk. Aan de
voorkant, tegenover theater De
Naald, is het gebouw vrijwel
origineel intact gebleven, maar
mede door de latere, forse groei
van het aantal ambtenaren, werden

aan de zijde van de Verdilaan en
aan de kant van de supermarkt
allerlei stukken bijgebouwd. Of
liever aangeplakt. Prefab combi-
units met een hoge container-
uitstraling. Kaal, 's winters koud en
's zomers te warm. In al die jaren is
er bijna een tweede stadhuis aan
het oude toegevoegd, spotte
onlangs een ambtenaar toen de
discussie over één of twee nieuwe
gemeentehuizen actueel was.

De geschiedenis van het volgend
jaar te sluiten gemeentehuis is
bijna net zo saai als het uiterlijk.
Binnen knetterde het wel eens
verbaal tussen politieke
mastodonten als de wethouders
Martien Zwinkels en Geert van
Woerden en (oud-vakbondsman)
burgemeester Jan de Bruin, maar
in tegenstelling tot nu was de
politiek weinig transparant en hield
men veel binnenskamers. In
efficiënte stilte.

Na enig zoeken kan stadsarchivaris
Peter Smit nog melden dat eerst -
toen nog - prinses Beatrix en later
haar moeder koningin Juliana het
gemeentehuis zijn
binnengeschreden. Later heeft ook
nog wel de fameuze minister Ien
Dales van Binnenlandse Zaken de
Westlandse gemeentelijke primeur
van één loket voor alle burgerzaken
officieel geopend.

Miskleun

De vijver met fontein langs het
voetpad bij de
burgemeesterskamer bleek een
miskleun, moest iedere dag worden
schoongemaakt en was een geliefd
doelwit voor jongeren die er met
gulle hand wasmiddel in gooiden.
Klein detail, het was een geschenk
van de Rabobank, wel exclusief
onderhoud.

Als de bouwplannen goed gaan, er
bijvoorbeeld geen ijskoude winter
komt, zal de Stokdijkkade 2 als
gemeentehuis in juli 2017
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dichtgaan. Wat er komt is nog
geheel onduidelijk. Blijven, deels
afbreken, totale sloop, alles is in
principe mogelijk. Zelfs een
parkeergarage is een optie, maar
lelijker dan nu kan het niet worden.
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