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� Raadslid Wendy de
Koning is met dorpsge-
noten een petitie gestart
voor behoud van het
voormalige gemeente-
huis in Ossendrecht. 
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Wijkt het oude gemeentehuis van
Ossendrecht voor nieuwbouw? In-
woners zijn niet gerust. ,,We zijn
bezorgd dat dit karakteristieke ge-
bouw gesloopt wordt.”

Wil de Jong
Ossendrecht 

Ossendrecht, Putte, Huijbergen,
Woensdrecht en Hoogerheide zijn
sinds 1997 een gemeente, maar de
voormalige gemeentehuizen in de
dorpen worden nog steeds gezien als
een warme herinnering aan de zelf-
standigheid voor de herindeling. 

De sloop van het gemeentehuis
aan de Raadhuisstraat in Hooger-
heide zorgde voor de nodige protes-
ten. Ook in Huijbergen ontstond op-
hef toen bekend werd dat het voor-
malige gemeentehuis gesloopt gaat
worden. Bij de gemeente Woens-

drecht is onlangs een vergunnings-
aanvraag ingediend om appartemen-
ten te bouwen op de plek van het
voormalige gemeentehuis aan de
Dorpsstraat in Ossendrecht. ,,We zijn
bezorgd dat dit karakteristieke ge-
bouw gesloopt wordt”, zegt de Os-
sendrechtse Wendy de Koning, die
namens de PvdA raadslid is in de ge-
meente Woensdrecht. 

Nostalgische gevoelens
Ze is samen met enkele dorpgenoten
een petitie gestart om het voormalige
gemeentehuis te behouden. Ze zegt
dat het gebouw bij veel Ossendrech-
tenaren nostalgische gevoelens op-
roept. ,,Zelf heb ik in dit gebouw nog
stage gelopen bij de gemeente Os-
sendrecht en was ik werkzaam bij De
Rabobank, die na de herindeling in
het gebouw is getrokken.”

Toen de bank het gebouw verliet

doet het voormalige gemeentehuis
met aanbouw dienst als onderkomen
voor arbeidsmigranten. 

De Koning zegt dat enkele Ossen-
drechtenaren bezig zijn om een
werkgroep te formeren die zich hard
gaat maken voor het behoud van het
gebouw. Wie er deel uitmaken van
de werkgroep wordt 8 december be-
kendgemaakt. 

Ook het dorpsplatform Ossen-
drecht (DPH) is gevraagd om iemand
af te vaardigen voor de werkgroep.
DPH- voorzitter Adri van der Vliet
vindt het vormen van een werkgroep
een goed plan. ,,Wij zijn blij dat er
appartement bijkomen in Ossen-
drecht, maar zorg er wel voor dat de
gevel van het gebouw hetzelfde
blijft.”

Uit de vergunningsaanvraag is niet
op te maken of het gebouw gesloopt
wordt of behouden blijft. ,,Het is be-

Zelf heb ik in
dit gebouw
nog stage
gelopen bij de
gemeente
Ossendrecht 
– Wendy de Koning

langrijk dat de werkgroep met de
projectontwikkelaar aan tafel gaat
zitten en benadrukt dat het gemeen-
tehuis beeldbepalend is voor het
dorp.”

Karakteristiek
John van Dooren kent de geschiede-
nis van Ossendrecht zowat uit zijn
hoofd.

,,Het gemeentehuis is in 1939 ge-
bouwd en is karakteristiek voor de
dorpskern met in de buurt de katho-
lieke en de protestantse kerk en de
pastorie. Als het gemeentehuis ge-
sloopt zou worden, is dit een aanslag
op de dorpskern”, vindt Van Dooren. 
Op de trappen aan de voorkant van
het gemeentehuis is het nog steeds
traditie dat daar Sinterklaas wordt
ontvangen en dat daar met carnaval
de prins de sleutel krijgt overhan-
digd.

‘Sloop is aanslag op dorpskern’




