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Waarom, is er dan een probleem?

• Veroudering van het gebouw maakt dat een 
investering binnenkort nodig is,

• Het werken wordt anders, van intensieve 
personeel-houderij naar scharrelpersoneel (het 
nieuwe werken)

• De functie van het gemeentehuis verandert
• Woerden verandert en gaat een bijzondere tijd 

tegemoet, de gemeente heeft een voorbeeldfunctie



Wat hebben we nodig voor een 
verstandig besluit?

• Visie
• Budget
• Locatie
• Team



Visie

programma en 
budget 

Locaties

aanbesteden beheren

Werkwijze



Visie Woerden in 2030

• Het gaat over kwaliteit, in plaats van groei
• Compacte en efficiënte gemeente
• Snoeien (slopen) en verdichten
• In stand houden van draagvlak voorzieningen
• Inzetten op kerncompetenties
• Ondersteunen van zelf organiserende collectieven
• De goed geïnformeerde burger
• Bestuurlijke schaalvergroting of minder taken

“Slanke Overheid, Sterke Samenleving”. Visie



Gemeentehuis

beleid

plubieke functie

loket

Gemeenteraad
Huwelijksvoltrekking

Inspraak
Voorlichting
Calamiteit

Ruimtelijke ordening
Cultuur en recreatie

Economie
Veiligheid

Sport en welzijn
Werk en inkomen

Uitkeringen
Subsidies
Vergunningen
Belastingen
Vragen

Visie

Wat is een gemeentehuis?



gemeentehuis

beleid

plubieke functie

loket

Visie

Het gaat om het uitdrukken 
van de lokale gemeenschap

Dichter bij en samen met de 
burgers

Op een plek waar je interactie hebt 
en meerwaarde kan bieden

Waar het goed werken is

Functies bij elkaar 
houden



Visie stadhuis

• Toegankelijk en beveiligd
• Betaalbaar en duurzaam
• Aanpasbaar en uitgesproken
• Formeel en informeel
• Monofunctioneel en multifunctioneel

Het realiseren van een nieuw gemeentehuis van Woerden dat de potentie heeft 
de ontmoetingsplek van de gemeente te worden en dat gelijktijdig een prettige en 
inspirerende omgeving biedt voor bezoekers, personeel en bestuur. De 
ontwikkeling van het gemeentehuis moet tevens een katalysator zijn voor de  
ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten in de gemeente.

Visie



informeel

formeel

multi-functioneel mono-functioneel

Den 
Haag

Hilversum

Alphen a.d. Rijn

Apeldoor
n

Gouda

Emmen

Het gemeente huis is onderdeel van de stad, 
en functies lopen in elkaar over

Het gemeente huis staat apart en heeft een 
uitgesproken architectuur. Exclusief voor 
gemeente gerelateerd zaken

Gemeentehuis is autonoom herkenbaar, 
wordt gecombineerd met andere publieke 
functies zoals bibliotheek

Het gemeentehuis is een laagdrempelige 
gebouw waar alle gemeentelijke instanties te 
vinden zijn

Voorkeur 
Woerden

Visie



Locatie en uitvoering

• Her-ontwikkelen
• Huidig gebouw
• Ander gebouw

• Nieuwbouw
• Huidige locatie
• Nieuw locatie

Het gemeentehuis op de huidige locatie voldoet binnenkort niet meer. Opknappen is een 

optie, maar misschien zijn er meerdere doelen in een keer te bedienen, met een slimme 

(her)ontwikkeling van het gemeentehuis. Een nieuw gemeentehuis kan een bijdrage aan 

het op gang brengen van een noodzakelijke herstructurering van een of meer locaties in 

de gemeente en nieuwe kwaliteitsimpulsen geven, daar waar dat gewenst is.



Voorwaarden

• Moet 8 000 m2 tot 12 000 m2 aan kunnen
• Moet een versnelling brengen
• Eerst bestaande bouw (stoelendans), daarna optie 

nieuwbouw
• Multifunctionele meerwaarde
• Draagkracht vergroten lokale voorzieningen
• Compact en efficiënt

Locatie



In of direct bij de 

oude stad

In of direct bij de 

oude stad

Op een herontwikkelingslocatieOp een herontwikkelingslocatie

Versterking 

Snellerpoort

Versterking 

Snellerpoort

Herontwikkeling 

kantoorgebouw in de 

“tweede ring”

Herontwikkeling 

kantoorgebouw in de 

“tweede ring”

Versterking 

openbaar 

vervoersknooppunt

Versterking 

openbaar 

vervoersknooppunt



Budget



Organisatie

• Visie
• Locatie
• Budget
• Team

De gemeente moet eerst de keuze bepalen ten aanzien van visie, 
locatie, budget en organisatie. Op basis van deze essentiële 
ingrediënten kunnen externen bij de realisatie of herontwikkeling  van 
het gemeentehuis worden betrokken, waardoor maximaal rendement 
kan worden gehaald uit de kansen en beperkingen die de huidige 
markt biedt en de aanwezige kennis, ervaring en kunde.



Wat gaat er gebeuren?

• Budget 18 tot 24 mio Euro (ex btw), jaarlijkse lasten 
rond 1.8 mio per jaar.

• Huidig gebouw afschrijven, sloop, voor ziekenhuis en 
zorg functies

• Keuze van een nieuwe locatie direct rond de oude 
stad, met flexibiliteit

• Herontwikkeling, anders nieuwbouw
• Mogelijke scheiding ontmoeten – beleid (loket), liever 

niet
• Programmatisch koppelen aan herontwikkeling 

locatie
• Slim aanbesteden



Excursie


