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Gemeentehuis, stadhuis, raadhuis, stads
kantoor: het zijn de benamingen van een
gebouw voor bestuur en administratie van
een gemeente.
Mijn voorkeur gaat uit naar de naam ge
meentehuis: het huis van de gemeente.
Het gemeentehuis is open. De deuren van
de hoofdingang gaan automatisch voor u
open. Symbolisch? Ja, want u bent er wel
kom als u er iets wilt bespreken of als er
iets is gebeurd of gaat gebeuren, wat di-
rekt met uw levensomstandigheden heeft
te maken.

U staat met naam, adres, leeftijd en nog
veel meer genoteerd in de registers van de
bevolking. U werd er in opgenomen toen u
geboren werd en het wordt vastgelegd
wanneer u overlijdt. In die tussentijd
maakt u gebruik van dat gemeentehuis als
u een huis wilt bouwen of veranderen, als
u gaat trouwen, als u een bedrijf wilt stich
ten of uitbreiden, als u geen werk hebt, als
er zich financiële problemen voordoen, als
u op reis wilt en een paspoort wilt aanvra
gen en in nog zeer vele andere gevallen.
Maar het gemeentehuis is er niet alleen
voor u persoonlijk, het is er ook voor ons
allen gezamenlijk. Er zetelt een gemeente
bestuur, bijgestaan door tientallen ambte
naren die op diverse terreinen hun ge
specialiseerde deskundigheid hebben. Dit
gemeentebestuur voert vele regels uit die
Rijk of Provincie hebben gemaakt en
heeft op sommige terreinen ook nog de ei
gen bevoegdheid en ook plicht om het no
dige te regelen.
De raad met 17 leden vergadert er als
hoogste gemeentelijk bestuursorgaan on
der voorzitterschap van de burgemeester.
Het college van burgemeester en wethou

ders vergadert er. De commissies uit de
raad vergaderen er terwijl daarnaast diver
se besprekingen en hoorzittingen in het ge
meentehuis worden gehouden. Kortom er
wordt vrijwel altijd vergaderd ten behoeve
van gemeentezaken, die besproken moe
ten worden en waarover beslissingen moe
ten worden genomen. Het kunnen zaken
zijn die betrekking hebben op onderwijs,
sport, maatschappelijke aangelegenheden,
openbare werken, ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, financiën, enz. enz.
Over veel van deze zaken kan niet zo maar

gesproken of besloten worden. Het zijn de
ambtenaren die de stukken voor de raad

en burgemeester en wethouders voorberei
den, van commentaar voorzien en advies
uitbrengen.
Het ambtelijk apparaat moest in de laatste
tientallen jaren steeds groter worden, om
dat de bevolking groeide, de aktiviteiten
van de gemeente steeds in aantal en onder
werp toenamen.

In 1925 werd het oude gemeentehuis aan
de Vecht verbouwd - er werkten toen 6

ambtenaren -, in 1954 werd het gemeente
huis aanzienlijk uitgebreid met het huidige
middengedeelte en de westelijke vleugel.
Er werkten toen ± 25 ambtenaren. Per

1982 was het ambtenarenkorps uitge
groeid tot 63, die allen huisvesting vonden
in het hoofdgebouw en de bijgeplaatste
noodgebouwen.
Gelukkig kon er in de jaren 1976 tot 1982
niet alleen vergaderd en gesproken worden
over de wenselijkheid of noodzaak van
nieuwbouw, maar kon die nieuwbouw

ook gerealiseerd worden. Ik hoop dat de
huisvesting in dit nieuwe huis van de ge
meente zeer vele jaren ruim voldoende zal
blijken zowel ten aanzien van de ruimte als
ten aanzien van de outillage, zowel ten be
hoeve van het funktioneren van het
bestuursapparaat als van het ambtelijk ap
paraat en dat zij die dit gebouw binnenko
men het ook werkelijk zullen ervaren als
het huis van de gemeente waarin hun be
langen behartigd worden.
De architekt en de bouwers hebben hun

best gedaan en zijn er naar mijn mening
bijzonder goed in geslaagd om er niet al
leen een funktioneel maar ook orgineel ge
bouw van te maken.

Het is aan ons allen om dit gebouw inhoud
te geven en de zeer vele mogelijkheden ten
volle te benutten.

Ommen, november 1982.

Drs. H.C. Knoppers,

Burgemeester van Ommen.
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open dagen
Nadat de officiële opening heeft plaatsgevon
den op donderdag 11 november 1982 door de
Commissaris der Koningin in de provincie
Overijssel, de heer mr. J.L.M. Niers, kunt U
het nieuwe gemeentehuis bezichtigen op:

maandag 15 november
van 19.00 tot 22.00 uur;

dinsdag 16 november
van 19.00 tot 22.00 uur;

woensdag 17 november
van 19.00 tot 22.00 uur.

aanbeveling voor spreiding
bezoek tijdens de "open dagen"
15 november:

inwoners uit Lemelerveld - Lemele - Dalms-
holte - Vilsteren - Giethmen - Varsen - Ommen

ten Zuiden van de Vecht;

16 november:

inwoners uit Beerzerveld - Beerze - Junne - Ar-

riën - Stegeren - Ommen ten Oosten van de
Julianastraat/Schurinkstraat;

17 november:

inwoners uit Vinkenbuurt - Witharen - Om

men ten Westen van de Julianastraat/

Schurinkstraat.
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cr/ü. algemene zaken

de vergaderkamer van het college van burgemeester en wethouders, zijnde het dagelijks bestuur van
de gemeente, v.l.n.r. wethouder G.J. Jaspers, wethouder M.J. Vosjan, gem. secretaris J.J. Baren-
drecht, burgemeester H.C. Knoppersen wethouder A.C. Huizinga



raad- en trouwzaal

M

afd. interne zaken

U

bureau weg- en waterbouw



begane grond
101 werkkast

102 archief

103 raadsstukken

104 spreekkamer
105 spreekkamer
106 sociaal werker

107 sociaal werker

108 sociale zaken

109 hoofd sociale zaken

110 hoofd interne zaken

111 typekamer
112 drukkerij
113 donkere kamer

114 leeskamer

115 interne zaken

116 postkamer
117 bode

118 spreekkamer
119 hoofd algemene zaken

120 algemene zaken
121 kluis

122 onderwijs, personeelszaken
123 spreekkamer
124 vergaderruimte
125 kantine

126 keuken

127 bergkast
128 ver kleedruimte

129 toilet

130 invaliden toilet

131 commissiekamer



RAADZAAL

L22:
.
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verdieping
201 werkkast 220 leeskamer

202 direkteur Gemeentewerken 221 —

203 spreekkamer 222 bibliotheek

204 administratie G.W. 223 hoofd financiën

205 adj. direkteur G.W. 224 financiën

206 opzichter buitendienst 225 spreekkamer
207 tekenkamer 226 archief

208 kadaster 227 verificateurs

209 spreekkamer 228 comptabele
210 weg- en waterbouw 229 hoofd comptabele
211 gemeentelijke gebouwen 230 voorlichting
212 lichtdrukruimte 231 secretaris

213 spreekkamer 232 wethouder

214 bouw- en woningtoezicht 233 wethouder

215 monsterkamer 234 burgemeester
216 hoofd ruimtelijke ordening 235 secretaresse

217 ruimtelijke ordening 236 wethouder

218 spreekkamer 237 pantry
219 sportzaken 238 commissiekamer
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1
souterrain
01 machinekamer
02 fietsenberging
03 containers
04 accuruimte
05 telefooncentrale

06 magazijn
07 meubelberging
08 noodbestuurspost
09 hoofdverdeelruimte
10 c.v.-ruimte

bouw en inrichting

Opdrachtgever:
Gemeentebestuur van Ommen

Bouwbegeleidingscommissie:
drs. H.C. Knoppers (voorzitter),
ing. F.A. Aukema (raadslid),
G.J. Hesselink (raadslid),
A.C. Tijssen (raadslid),
F. Jansen (chef afd. Financiën),
F. Vosselman (chef afd. Interne Zaken),
J.H. Seigers (adj. dir. Gemeentewerken),
H.M.L. Hilberink (ambtelijk secretaris)

Ontwerpen:
Architectenbureau Ir. J.I. Risseeuw -
Oosterbeek

Technische adviseurs:
Bureau voor Bouwtechniek b.v. - Arnhem
Bureau Verhaar - Uniad b.v. - Zwolle

Liftinstallatie:
Speek en van Donk b.v. Alkmaar

Stichtingskosten:
Bouwkundig deel
werktuigbouwkundig deel
electrotechniek
liftinstallaties
architect-, adviseurs- en
toezichtskosten
diversen w.o. aansluitingen,
grondkosten, groenaanleg en
bestrating
inrichtingskosten w.o. telefoon
installatie, meubilair, zonwering,
oproep- en discussie installatie,
keukeninrichting en
binnenbeplanting _
Totaal

8.740.000,-
620.000,-
540.000,-.
125.000,-

1.520.000,-

1.055.000,-

1.900.000,-
14.500.000,-

Tuinontwerp: /
Copijn Groenadviseurs b.v. - Utrecht

Uitvoering:
Hoofdaannemer: B.V. Aannemingsbedrijf
v/h Gebr. Thomasson - Hengelo Ov.

Werktuigkundige installaties:
Bugo b.v. - Hasselt

Electronische installaties:
Croon-Twente te Enschede

grafische verzorging en foto's: drukkerij asco


