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De locatie
Het Oude Raadhuis ligt aan het Lindeplein midden in Brunssum. Het gebouw is eigendom van de gemeente Brunssum. Het is 
een Rijksmonument. Het raadhuis is in 1919 gebouwd (architect J. Bemelmans). Het raadhuis is ontworpen in de historiserende 
stijl. Het gebouw bestaat uit vier bouwlagen (souterrain, begane grond, eerste verdieping en kapconstructie, met zolder en 
vliering).

Het Oude Raadhuis kent 4 bouwperioden. 
• 1919 | Oorspronkelijk bouwjaar
• 1921 | Uitbreiding aan achtergevel
• 1952 | Interne verbouwing 
• 1974 | Interne verbouwing

Bouwhistorische onderzoek
Het raadhuis is van stedenbouwkundig belang voor het dorp Brunssum vanwege zijn kenmerkende plek in het dorp en de 
herinnering aan de bloeiperiode van de staatsmijnen in Limburg. zowel de oorspronkelijke opzet uit 1919 als de verbouwing 
in 1921 worden hoog gewaardeerd, vanwege hun nauwe samenhang en het verhaal dat ze vertellen over de bloeitijd van de 
staatsmijnen. Latere aanpassingen worden positief gewaardeerd wanneer ze de architectuur van het oorspronkelijke gebouw 
volgen. Daarnaast worden latere aanpassingen positief gewaardeerd wanneer ze het verhaal over de geschiedenis van het 
gebruik van het gebouw vertellen. Latere aanpassingen die de oorspronkelijke opzet van de architectuur niet volgen of zelfs 
verstoren en die geen verhaal vertellen over de geschiedenis van het gebruik van het gebouw worden indifferent gewaardeerd.

Bouwtechnische opname. 
De staat van het gebouw is op onderdelen slecht. Dit betreft voornameijk rottende kozijnen en optrekkend vocht in het souterrain. 
Over het algemeen is de staat van het gebouw redelijk. Het meerendeel van de restauratiekosten betreft groot onderhoud met 
name het binnen en buiten schilderwerk. Dit sluit voor een groot deel aan op de restauratievisie. Deze betreft voornamelijk het 
herstellen van schilderwerk in de oorspronkelijke kleuren. Het groot onderhoud biedt een kans om het gebouw te restaureren 
naar de oorspronkelijke verschijningsvorm.

S A m E N v A T T I N G

Marktverkenning
Brunssum heeft te kampen met vergrijzing. Hierdoor is het niet aantrekkelijk voor bevolking tussen de 25 t/m 65 jaar om zich 
te vestigen in Brunssum. Deze leeftijdscategorie is nu nog in overmaat maar loopt langzaam af. voor de jongeren bevolking tot 
20 jaar is er echter genoeg aanbod van vrijetijdsbesteding. De inwoners van Brunssum hebben vergeleken met het landelijk 
gemiddelde weinig te besteden. Een oorzaak hiervan is het relatief hoge werkloosheidspercentage van 7,2%. Natuurgebieden, 
zoals de Brunssummerheide, rondom Brunssum zijn grote publiekstrekkers. De gemeente Brunssum investeert dan ook om het 
aantal toeristen te vergroten. Er zijn echter in Brunssum weinig accomodaties voor toeristen, hier is dan ook ruimte voor extra 
aanbod. 

Haalbaarheidsstudie
Het hart van Brunssum wordt gevormd door het huidige winkelgebied in “het ei”, het vijverpark en de kop van de Rumpenerstraat. 
waar deze gebieden elkaar raken, ziet de gemeente als zwaartepunt van het nieuwe centrum van Brunssum. Het Lindeplein 
is het geografische centrum van deze gebieden en vormt daarmee een belangrijke schakel tussen de gebieden. Rond het 
Lindeplein kunnen de stedelijke functies worden gemoderniseerd, gericht op horeca en cultuur. Bij de selectie van mogelijke 
bestemmingen is de functie getoetst aan de markt, doelgroep, gebouwstructuur, technische haalbaarheid, juridische 
mogelijkheden en de locatie.  

- kantoor- en handelsgebouwen:  bijvoorbeeld kantoorverzamelgebouw voor mkB, zzP, multifunctionele kantoorruimtes,    
flexplekken
- Gebouwen voor gezondheidszorg, sociale verzorging: bijvoorbeeld gezondheidskliniek, tandarts / huisarts / apotheek, 
welnesscentrum, kindercrèche, dagopvang, werkplek voor gehandicapten met winkeltje
- Restauratie, amusement en recreatie: bijvoorbeeld restaurant, brasserie, café, wijkgebouw/gemeenschapscentrum (sociaal),    
danszaal, concertzaal, filmzaal
- Gebouwen voor onderwijs, cultuur: bijvoorbeeld informatiecentrum, bibliotheek, kunst- en creativiteitscentrum, cultureel    
centrum (kunsten, ateliers, tentoonstellingen, muziekrepetitielokalen)

Combinaties van functies komen ook voor. Overigens zijn veel herbestemde raadhuizen ondanks de functiewijziging nog steeds 
als trouwlocatie te gebruiken.
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De gemeente Brunssum heeft Froscen Architecten te Leiden medio 2015 verzocht het restauratieplan op te stellen voor het Oude 
Raadhuis. Het onderzoek in het gebouw heeft gedurende drie dagen plaatsgevonden waarbij voornamelijk geconcentreerd is op 
het bouwkundig onderzoek (gebrekeninventarisatie) en het bouwhistorisch onderzoek (fasering van bouwfasen en monumentale 
waarden). 

Het oude raadhuis te Brunssum in Limburg is een gebouw met een rijke historie. Door de jaren heen heeft het raadhuis vele 
transformaties meegemaakt. Ten tijden van het schrijven van dit document wordt het Oude Raadhuis in fasen opgewaardeerd en 
gerestaureerd. 

Tijdens het onderzoek naar de restauratiemogelijkheden van het raadhuis bleek in gesprekken met de gemeente Brunssum 
dat men voornemens is om het monumentale pand uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille te stoten. Het raadhuis komt 
in aanmerking voor herbestemming met een nieuwe functie en exploitant. Dit rapport onderzoekt de haalbaarheid voor 
herbestemming van het Oude Raadhuis met een nieuwe functie. 

1.1   Probleemstelling

Dit rapport geeft antwoord op de vraag: “Hoe kan het Rijksmonumentale Oude Raadhuis van Brunssum door herontwikkeling 
nieuwe levensvatbaarheid verkrijgen”. voor het antwoord op deze vraag hebben wij gekeken naar de kansen en bedreigingen die 
verbonden zijn aan de monumentenstatus, in technische, bouwhistorische en financiële zin en is een verkenning van de markt in 
Brunssum opgesteld. 

1.2   Doelstelling herbestemmingsopgave  

men moet op zoek naar een nieuwe functie voor het raadhuis met nieuwe gebruikers wil het gebouw niet leeg komen te staan. 
Door middel van onderzoek op bouwhistorisch en bouwkundig vlak in combinatie met functiemogelijkheden en financiële 
aspecten wordt de haalbaarheid tot herbestemming van het gebouw getoetst. Hierdoor krijgt men inzicht in de mogelijkheden en 
beperking die van toepassing zijn op de herbestemming. De gemeente Brunssum heeft als wens om het gebouw een publiek

1 I N L E I D I N G functie te geven gezien de oorspronkelijke functie van het gebouw en de centrale ligging in Brunssum en de nabijheid van 
winkelstraat en het nieuw te ontwikkelen dorpsplein. 

1.3   Onderzoeksmethodiek

Ten behoeve van het herbestemmingsonderzoek naar nieuwe mogelijke invullingen hebben wij een aantal 
onderzoeksmethodieken toegepast. 

Froscen Architecten BNA heeft een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd naar de technische staat (van onderdelen) van het 
Oude Raadhuis inclusief verbeterpunten t.o.v. duurzaamheidsaspecten. Dit rapport met de naam Inspectierapport ZN00070 
Stadhuis (d.d. 31-03-2015) geeft aanwijzingen over technische staat van het gebouw.  

Froscen Architecten BNA heeft een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de bouwhistorie (van onderdelen) van het Oude 
Raadhuis. Dit rapport met de naam Raadhuis te Brunssum, een bouwhistorische verkenning (d.d. 02-07-2015) geeft aanwijzingen 
over historische waardenbepalingen.

De uitkomsten van deze rapporten zullen t.b.v. het onderzoek naar de haalbaarheid voor herbestemming van het Oude Raadhuis 
kort worden samengevat. 

voor de marktverkenning naar mogelijke functiebestemmingen is gebruik gemaakt van de DESTEP methodiek waarbij de markt 
demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch is onderzocht. 

voor de analyse van ruimtelijke mogelijkheden en het selecteren van mogelijke functies is gebruik gemaakt van het boek 
Herbestemmingswijzer, herbestemming van bestaand vastgoed  (m. Hek, J. kamstra, R.P. Geraedts, Technische universiteit 
Delft, 2004). Tevens is geraadpleegd het document Het oude raadhuis: lust of last? Een casusgerichte studie naar 
herbestemming van historische raadhuizen in Zuid-Nederland (Tamara van Lint, 2011, kennis- en projectbank Herbestemming, 
http://www.kennisbankherbestemming.nu/documenten/het-oude-raadhuis-lust-of-last-een-casusgerichte-studie-naar-
herbestemming-van-historisch).

Ook werd ‘Online’ onderzoek (internet onderzoek) toegepast, een kwantitatieve onderzoeksmethode waarmee snel en ‘veel’ 
informatie kan worden verzameld. 
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De eigenaar van het Oude Raadhuis is de gemeente Brunssum in Limburg. De gemeente Brunssum gaf opdracht om het 
raadhuis in 1919 te bouwen door aannemer J. Heijnen te Heerlerheide. In 1921 is een relatief grote aanbouw toegevoegd. zowel 
het oorspronkelijke ontwerp (ontwerpjaar 1917) als het ontwerp van de aanbouw zijn van architect J. Bemelmans te meersen. 

2.1   Ligging

Het Oude Raadhuis is van stedenbouwkundig belang voor Brunssum vanwege zijn kenmerkende plek in het centrum van de 
stad, gelegen aan het Lindeplein. 

Het hart van Brunssum wordt gevormd door het huidige winkelgebied in “het ei”, het vijverpark en de kop van de Rumpenerstraat. 
waar deze gebieden elkaar raken, ziet de gemeente als zwaartepunt van het nieuwe centrum van Brunssum. Het Lindeplein is 
het geografische centrum van deze gebieden en vormt daarmee een belangrijke schakel in het stedelijk weefsel. 

Rond het Lindeplein kunnen de stedelijke functies worden gemoderniseerd, gericht op horeca en cultuur. De nieuwbouw van het 
cultureel centrum Brikke Oave en de herinrichting van het Lindeplein gelegen aan het vijverpark zijn hiervan de eerste concrete 
tekenen. 

2 A C H T E R G R O N D I N F O R m A T I E

1. Het oude raadhuis in het centrum van Brunssum gezien vanuit het westen
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2.2   Bereikbaarheid en verkeersnetwerk

Het Oude Raadhuis is gelegen aan het Lindeplein in het hart van Brunssum. De bereikbaarheid van het gebouw is goed 
aangezien het in de driehoek ligt van de wegen N274, N276, N298, N299. De snelste verbinding tot het snelwegennet (A76) ligt 
op 7 kilometer afstand. 

vanaf het snelwegennet is de afstand tot de omringende steden, Sittard, Heelen, maastricht, respectievelijk 20, 10, 25 minuten 
rijden. 

wat betreft het openbaar vervoer is het raadhuis iets minder goed bereikbaar. Brunssum heeft geen treinstation en is daarom 
alleen te bereiken per bus. De dichtsbijzijnde bushalte is 2 minuten lopen, dit is echter wel een directe lijn naar
het treinstation van Heerlen en Sittard

2. Bereikbaarheid en toegangswegen Brunssum

Snelweg
N-weg
Trein
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2.3   Gegevens over het Oude Raadhuis

Eigendomssituatie:  Gemeente Brunssum
Adres:      Lindeplein 2b, 6444 AT, Brunssum 
monumentenstatus:   Rijksmonument 518600 (inschrijving register 11-09-2000)
Architect:     J. Bemelmans te meersen
Aannemer:     J. Heijnen te Heerlerheide
Ontwerpjaar:    1917
Bouwjaar:     1919 
kadastrale gegevens: Gemeente Brunssum | sectie D | objectnummer 3224
Bouwstijl:     Traditionalisme, invloeden van de 19e eeuwse bouwtraditie
Huidige situatie: Leegstand

2.4   Oorspronkelijk en huidig gebruik

Het pand werd in eerste instantie gebruikt als gemeentehuis in combinatie met een politiebureau. In de huidge situatie staat het 
het pand leeg. voordat leegstand ontstond in 2016 werd het pand gebruikt als trouwlocatie en kantoorruimte voor de gemeente 
Brunssum.

3. Het oude raadhuis in het centrum van Brunssum gezien vanuit het westen
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2.5   Beschrijving van de gebouwstructuur

Het gebouw bestaat uit vier bouwlagen (souterrain, begane grond, eerste verdieping en kapconstructie met zolder en vliering). 
De sokkel (het souterrain) is van kunradersteen met daarbovenop twee gemetselde lagen. De grote kap met het torentje sluit het 
geheel af.

Het gebouw heeft een vierkante symmetrische plattegrond waarin een kruisvorm te herkennen is. De binnenkant van het kruis 
bevat de verkeersruimte. De noord-zuid-as loopt van de entree in de voorgevel tot een kleine uitbouw aan de achterkant. Deze 
uitbouw is in 1921 toegevoegd. De oost-west-as bevat onder andere het trappenhuis. In de vier hoeken zijn kamers te vinden. 

De hoofdentree is op begane grondniveau (maaiveld +1). Twee kleinere entree’s zijn op maaiveld niveau te vinden en geven 
toegang tot het souterain. 

2.6   Bouwperioden

Het Oude Raadhuis kent 4 bouwperioden:

1919  Oorspronkelijk bouwjaar
1921  uitbreiding aan achtergevel
1952  Interne verbouwing 
1974  Interne verbouwing

In het onderdeel bouwhistorisch onderzoek wordt hier nader op ingegaan.

4. Vierkante symmetrische plattegrond van de begane grond (maaiveld +1)

5. Raadhuis 1935

6. Raadhuis 2015
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2.7   Bouwstijl 

Het raadhuis is ontworpen in de historiserende stijl. De monumentale symmetrische opzet, de sokkel waar het pand op staat en 
de dakpartij met torentjes zijn kenmerkend voor deze stijl. Ook de toegepaste decoraties en de geleding van de gevels sluiten 
hierbij aan. 

De nieuwe historiserende stijl ontstaat in het begin van de 20ste eeuw als reactie op de Jugendstil en het rationalisme. men 
kan met deze stijlen niet uit de voeten voor grote, representatieve gebouwen. De nieuw historiserende stijl, waarbij de nadruk 
op het monumentale en rijke ligt, is hier uitermate geschikt voor. kenmerkend voor deze stijl is de symmetrische opzet met 
de hoofdingang in het midden. Het gebouw staat vaak op een sokkel en de opbouw kent zowel horizontaal als verticaal 
een duidelijke geleding. Hierboven bevindt zich een krachtig vormgegeven dak voorzien van dakerkers, koepels en torens. 
De decoratieve elementen verwijzen naar de barok en het classicisme. Daarnaast worden ook uitgesproken Nederlandse 
architectuurkenmerken toegepast, zoals het gebruik van baksteen, vensters met roedenverdeling en mansarde of zadeldaken 
(Blijdenstijn, et al. 2000).

Voorbeelden van de nieuw historiserende stijl

7. Het Oude Raadhuis 1935

8. Drift 9, Utrecht

9. Maliebaan 55, Utrecht
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2.8   Bouwkundige tekeningen bestaande situatie
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2.9   Fotorapportage bestaande situatie - exterieur

10. Raadhuis vanuit het oosten 11. Raadhuis vanuit het noordwesten

12. Detail voorgevel - wenkbrauwen en speklagen van cement-stuc 13. Detail voorgevel - beëindiging wenkbrauw
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14. Detail dak onder goot - cement-stuc met gekamd blokpatroon 15. Detail dak - betonnen pironnen

16. Raadhuis vanuit het zuiden 17. Raadhuis vanuit het zuidwesten

18. Dak met beschilderde Tuille du Nord-pannen en dakkapel met leien 19. Lantaarn

20. Dak met beschilderde Tuille du Nord-pannen en dakkapel met leien 21. Lantaarn
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2.10   Fotorapportage bestaande situatie - interieur

22. Souterrain - troggewelf 23. Souterrain - zitbanken

24. Begane grond - kluis 25. Begane grond - centrale hal
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26. Begane grond - plafond centrale hal 27. Begane grond - werkkamer

28. Plafondafwerking werkkamer 29. Plafondafwerking werkkamer

30. Trappenhuis verdieping 0/1 - gebrandschilderd glas-in-lood in trappenhuis 31. Trappenhuis verdieping 0/1 - gebrandschilderd glas-in-lood in trappenhuis

32. Verdieping 1 - trouwzaal 33. Zolder - glazen scheidingswand en deurtrappenhuis
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3.1   Stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis

In het zuid-Limburgse Brunssum vestigde zich al tussen 10.000 en 4.000 jaar voor Christus mensen, het is daarmee een van de 
oudste plaatsen van Nederland. Ook in de romeinse tijd en de eeuwen daarna wordt Brunssum bewoond. Tot het eind van de 
19de eeuw is Brunssum een klein dorp. Rond 1900 telt het dorp ongeveer 1200 inwoners. In het begin van de 20ste eeuw wordt 
de vraag naar steenkool door het industriële tijdperk steeds groter. In Zuid-Limburg komen verschillende staatsmijnen, zoals 
staatsmijn Hendrik ten zuiden van Brunssum (1915).  

De staatsmijn brengt grote welvaart naar Brunssum. De bevolking groeit en er is al snel behoefte aan een raadhuis. Het nieuwe 
raadhuis wordt tussen de dorpen Brunssum en Rumpen (waar de staatsmijn ligt) gebouwd. men verwacht blijkbaar dat de dorpen 
snel naar elkaar toe zullen groeien, waarmee het raadhuis in het centrum komt te liggen. Het raadhuis staat de eerste jaren 
als een kolossaal gebouw in het open land. Spoedig verrijst meer bebouwing in de omgeving van het raadhuis en de dorpen 
Brunssum en Rumpen groeien aan elkaar. Rumpen wordt langzaam een wijk van Brunssum. 

Staatsmijn Hendrik wordt als eerste staatsmijn gesloten in 1963. De jaren daarna sluiten ook de andere staatsmijnen. Dit leidt tot 
economische neergang en een grote werkloosheid in Brunssum en de andere voormalige mijnsteden. In 1966 biedt Nederland de 
staatsmijnen Hendrik en Emma aan de NAvO aan. In 1967 vestigt het hoofdkwartier AFCENT (Allied Forces Central Europe) zich 
in de staatsmijn Hendrik, waar ze tot op heden zitten (website Demijnen).

3 B O u w H I S T O R I S C H  O N D E R z O E k

34. Kaart 1830

37. Kaart 1959

35. Kaart 1925 

38. Kaart 1968 

36. Kaart 1936

39. Kaart 2017
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3.2   Bouwgeschiedenis

Fase 0: De bouw van 1919
Het ontwerp uit 1917, dat in 1919 gebouwd wordt, bestaat uit 
vier bouwlagen (souterrain, begane grond, eerste verdieping en 
kapconstructie, met zolder en vliering). De gevels zijn symmetrisch 
van opzet. De verticale geleding bestaat uit een sokkel van 
natuursteen (het souterrain) waar het gebouw op staat. De twee 
bouwlagen daarboven (de begane grond en de eerste verdieping) 
zijn van elkaar gescheiden door een waterlijst. Binnen deze 
verdiepingen zijn speklagen aanwezig. De grote kap met het torentje 
sluit het geheel af. De gevels bevatte diverse decoraties zoals 
ionisch kapitelen en vaasvormige elementen. De  rondboogvensters 
zijn voorzien van wenkbrauwen. Het gebouw heeft een vierkante 
symmetrische plattegrond waarin een kruisvorm te herkennen is. 
De noord-zuid-as loopt van de entree in de voorgevel tot een kleine 
uitbouw aan de achterkant. De oost-west-as bevat onder andere het 
trappenhuis. In de vier hoeken zijn kamers te vinden.

Het souterrain bevat enkele kelderruimtes en de cellen van de 
politie die naast het gemeente bestuur opereert. Het is niet bekend 
welke functies zich precies op de begane grond bevinden. In 
1921 waren in de achterste kamers de secretarie, een bodekamer 
en het “kantoor ontvanger” gevestigd. Op de eerste verdieping 
is aan de voorkant van het gebouw een grote vergaderzaal te 
vinden. Daarnaast bevat deze verdieping enkele archiefruimtes, 
het bouwbureau en de burgerlijke stand. Op de zolder zijn enkele 
kantoorruimtes.

40. Voorgevel 1917 41. Achtergevel 1917 42. Rechter zijgevel, oost 1917
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43. Souterrain 1917 44. Reconstructietekening begane grond 1917 45. Eerste verdieping 1917 46. Reconstructietekening zolder 1917
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Fase 1: Aanbouw 1921
Brunssum groeit snel, in enkele jaren van 1200 naar bijna 10.000 inwoners. Al snel blijkt het raadhuis dan ook te klein te zijn. 
In 1921 wordt het pand aan de achterkant uitgebreid met een grote aanbouw. De aanbouw wordt vermoedelijk weer door Jos 
Bemelmans ontworpen en sluit bijna naadloos aan bij het raadhuis. 

De aanbouw bestaat uit drie bouwlagen: souterrain, begane grond en eerste verdieping. De aanbouw wordt van een plak dak 
voorzien. Het uiterlijk van gebouw verandert door de redelijk forse aanbouw aan de achterkant. Daarnaast verandert ook de 
vensterindeling. waar voorheen de achtergevel vele vensters bevatte en de zijgevels bijna geen, wordt dit nu omgedraaid. Om 
de vertrekken in het achterste deel van het oorspronkelijke gebouw en in de aanbouw van daglicht te voorzien zijn vensters in 
de zijgevel nodig. De nieuwe vensters worden in nagenoeg dezelfde detaillering uitgevoerd als de oorspronkelijke vensters. Ook 
de gevelgeleding met plint, waterlijst en lisenen wordt in de aanbouw toegepast, zij het iets eenvoudiger, waardoor deze op het 
bestaande gebouw aansluit.

In het souterrain worden de politiecellen van de voorkant van het gebouw verplaatst naar de linker kant van de nieuwe aanbouw. 
De bestaande linker kelder wordt ingericht als politiepost. In het rechter deel van de aanbouw komt de kamer voor de conciërge. 
Het achterste deel van het nieuwe souterrain wordt in gebruik genomen als kolenopslag.

Op de begane grond wordt de bestaande secretarie aan de linker kant uitgebreid in de aanbouw. Ook het kantoor van de 
ontvanger aan de rechterkant wordt uitgebreid in de aanbouw. In de al bestaande kamer van de ontvangen worden loketten 
gemaakt. De bodekamer schuift naar achter en komt zo in de aanbouw te liggen. In het achterste deel van de aanbouw bevinden 
zich links toiletten en rechts een kluis die vanuit de kamer van de ontvanger toegankelijk is. Het is niet bekend welke functies de 
nieuwe ruimtes op de eerste verdieping krijgen.

47. Linker zijgevel, west 1921 48. Achtergevel 1921
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49. Souterrain 1921 50. Begane grond 1921
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Fase 2: Verbouwing ca. 1952
In 1952 (tot ca. 1954) dient de volgende belangrijke bouwfase zich aan. De politie verhuisd naar een nieuwe locatie. Het 
souterrain, waarin de politie tot dan toe is gevestigd, wordt verbouwd. Er komen meer kantoren, waarvoor meer en grotere 
vensters in de gevel van het souterrain worden toegevoegd. Het soutterain krijgt een publiek openbaar karakter.
voor de verbouwing was de rechter ruimte in het voorste deel van het souterrain vermoedelijk in gebruik als archief. Dit wordt het 
nieuwe kantoor van de registrateur. Er worden twee venster geplaatst om het kantoor van daglicht te voorzien. Het midden en 
(deels) het linker deel worden in gebruik genomen als archief. 
In de wand naar de gang in het midden worden twee loketten gemaakt. In de wachtruimte voor publiek worden eikenhouten 
banken geplaatst.
Links in het souterrain, in de beuk achter de oost-west-as, wordt een kantoor en twee vensters gemaakt. via dit kantoor is de 
ruimte links achterin het gebouw te bereiken. Deze ruimte wordt opgedeeld in een deel voor installaties en een deel dat in gebruik 
wordt genomen als wachtruimte, met dezelfde eiken houten banken. Deze ruimt heeft een eigen entree vanuit de westgevel.

51. Verbouwingstekening 1952. Souterrain 52. Verbouwingstekening 1952. Begane grond
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Op de begane grond wordt de ruimte rechts achterin opgedeeld in een kluis en koffiekamer. De kluis is bereikbaar vanuit de 
kamer ervoor, waar de ambtenaar van de burgerlijke stand is gevestigd. En de koffiekamer is van de kamer van de conciërge 
links ervan bereikbaar. Ten behoeve van de koffiekamer wordt een nieuw venster in de achtergevel aangebracht. De loketten in 
de voormalige kamer van de ontvanger worden verwijderd, dit word de vergaderkamer van Burgemeester en wethouders. 

Er zijn geen verbouwingstekeningen uit 1952 van de eerste verdieping en zolder. Het is daarom niet bekend wat er bij deze 
verbouwing is veranderd. van de zolder is er wel een plattegrond van de bestaande toestand in 1967. Daarop zijn de bredere 
dakkapellen aan de voorkant te zien. vermoedelijk kunnen deze veranderingen aan de verbouwing van 1952 toegeschreven 
worden. Naast het verbreden van de dakkapellen en het toevoegen van vensters in ze zijgevel, worden er inbouwkasten gemaakt 
en de toiletten worden voorzien van een voorportaal.

De gevels worden in 1952 wit geverfd ter ere van het 50-jarig jubileum van de Staatsmijnen. Bij het verven van de gevel wordt 
ook de waterlijst verwijderd. In 1953 wordt er een uurwerk op het torentje geplaatst. 53. Verbouwingstekening zolder 1967. bestaande toestand (l), nieuwe toestand (2) 

54. Het raadhuis voor wit schilderen 55. 1966 Na het wit schilderen
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Fase 3: Verbouwing ca. 1974
Begin jaren zeventig is het raadhuis wederom te klein en voldoet het niet meer aan de hedendaagse eisen. Er wordt een nieuwe 
bestuurscentrum gebouwd, schuin tegenover het oude raadhuis en in 1973 in gebruik genomen. Dit biedt de mogelijkheid voor 
een grootscheepse verbouwing van het oude raadhuis waarna een deel van de gemeente er weer wordt gehuisvest.

In archief stukken wordt vermeld dat de werkzaamheden onder anderen bestaan uit “het verwijderen van alle overbodige 
toevoegsels als lambriseringen, parketvloeren, betimmeringen, vitrines, etc.”, “het aanbrengen van nieuwe vloeren in de kamers 
5, 6 en 7”, “alle noodzakelijk onderhoud en reparaties aan kozijnen, toiletten e.d.”, “het aanbrengen van een nieuw plafond 
in de trouwzaal, de gang, 1e verdieping en de kamers 5, 6 en 7 op de begane grond” en “het schilderen van alle plafonds, 
binnenmuren, deuren en kozijnen”. Daarnaast wordt de buitenkant opnieuw geschilderd, het natuursteen hersteld, extra 
spouwventilatie aangebracht en worden er aanpassingen in verband met de brandveiligheid gedaan.

In het gebouw vinden naast deze (onderhouds)werkzaamheden ook enkele bouwkundige aanpassingen plaats. In het souterrain 
wordt de trap naar de begane grond omtimmerd. De ruimtes aan de rechterkant waar de kassier zat worden ingericht als 
archiefruimtes. De in 1952 aangebrachte loketten worden weer verwijderd. Opvallend is dat deze archiefruimtes twee extra 
vensters krijgen. Ook het kantoor van volkshuisvesting aan de linkerkant krijgt een extra venster. De bergruimte in het midden 
achterin wordt nu ook bestempeld als archiefruimte en wordt opgedeeld in verschillende ruimtes. Er worden inbouwkasten en 
twee vensters toegevoegd.

56. Plattegrond souterrain en begane grond, vermoedelijk omstreeks 1974
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Op de begane grond wordt in het voorste deel van het gebouw een tochtportaal aangebracht, waardoor de deuren naar de 
naastgelegen ruimtes verplaatst moeten worden. Tevens wordt de linker ruimte door middel van een dubbele deur met de ruimte 
daarachter verbonden. De kamer van de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt in gebruik genomen door de burgemeester. 
Om deze kamer wat extra allure te geven worden er twee extra vensters toegevoegd. Een groot venster in de achtergevel en een 
smal venster in het risalerende deel van de gevel. De kleine kluis achter deze kamer wordt verbouwd tot toilet. De toiletten links 
achterin het gebouw, die voorheen alleen toegankelijk waren via de kamer van de conciërge/portier, worden met een gangetje 
toegankelijk gemaakt vanuit de hal.

Op de eerste verdieping is het moeilijk om aan te geven welke veranderingen in 1952 en welke in 1974 hebben plaats gevonden, 
omdat er geen tekeningen van 1952 zijn. De hier benoemde veranderingen hebben dus plaatsgevonden in één van beide 
bouwfases. Het betreft enkel het toevoegen van een deur in de smalle kamer aan de linkerkant van de oost-west-as. Tevens 
wordt hier een groot rondboogvenster geplaatst ter vervanging van twee smalle vensters. Op de zolder wordt een stukje wand 
met een wasbak in de gang toegevoegd.

In de huidige situatie is een deel van de vloeren in het gebouw verhoogd om deze weer waterpas te krijgen, in verband met de 
verzakking van het gebouw. Het is niet bekend wanneer deze verhoogde vloeren geplaatst zijn. mogelijk tijdens de verbouwing in 
1974, aangezien hier word gesproken over “het aanbrengen van nieuwe vloeren in de kamers 5, 6 en 7”.

57. Plattegrond eerste verdieping en zolder, vermoedelijk omstreeks 1974
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3.3   Faseringstekeningen
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3.4   Waardestelling

Eerst wordt de contextuele waardestelling gegeven. Hierin worden algemene historische waarden; stedenbouwkundige en 
ensemblewaarden; architectuurhistorische waarden; bouwhistorische waarden; gebruikshistorische waarden beschreven. Daarna 
wordt de interne waardestelling gegeven. Deze wordt tekstueel samengevat op het niveau van bouwmassa, draagconstructie, 
kap, exterieur en interieur. 

Hoge cultuurhistorische en monumentale waarde wordt toegekend aan elementen die van cruciaal belang zijn voor de structuur 
en/of betekenis van het object. Positieve cultuurhistorische en monumentale waarde wordt toegekend aan elementen die van 
belang zijn voor de structuur en/of betekenis van het object. Indifferente cultuurhistorische en monumentale waarde wordt 
toegekend aan elementen die van relatief weinig belang zijn voor de structuur en of betekenis van het object. De waardestelling 
wordt ondersteund door waarderingstekeningen met een kleurcodering. Een hoge monumentale waarde wordt aangegeven 
met de kleur blauw. Een positieve monumentale waarde wordt aangegeven met de kleur groen. Een indifferente waarde wordt 
aangegeven met de kleur geel. Een kruis wordt gebruikt voor de waarden van de plafonds en een rondje voor de waarden van 
het interieur of voor een interieur onderdeel. De tekeningen zijn niet los te zien van de tekstuele waardestelling.

CONTEXTUELE WAARDESTELLING

Algemeen historische waarde
Het raadhuis is van stedenbouwkundig belang voor het dorp Brunssum. Het staat op een centrale, herkenbare plek in het dorp 
en vormt vanuit meerdere wegen een landmark. Het raadhuis herinnert daarnaast aan de bloeiperiode van de staatsmijnen in 
Limburg.

Architectonische waarde
Het raadhuis is van architectonische belang als een kenmerkend ontwerp uit het oeuvre van de Limburgse architect Jos 
Bemelmans. Het raadhuis is een duidelijk voorbeeld van de nieuwe historiserende stijl uit het begin van de 20ste eeuw.

INTERNE WAARDESTELLING

Exterieur
De oorspronkelijke bouwmassa van het ontwerp uit 1917 krijgt een hoge monumentwaarde. De grote aanbouw aan de achterkant 
uit 1921 wordt ook hoog gewaardeerd vanwege zijn nauwe aansluiting op het bestaande gebouw en vanwege het verhaal 
dat deze aanbouw verteld over de enorme groei in het begin van de 20ste eeuw. De bouwmassa van het raadhuis is na 1921 
nauwelijks meer gewijzigd. De enige wijziging is het verbreden van de dakkapellen aan de voorkant. Deze verbreding krijgt een 
indifferente waarde, omdat deze qua verhouding niet bij de oorspronkelijke opzet van het gebouw passen.

De vormgeving en gelding van de gevels krijgen een hoge monumentwaarde. De witte en gele verf verhullen de oorspronkelijke 
architectuur en krijgen daarom een indifferente monumentwaarde (dit is in de waardestellingstekeningen echter niet zichtbaar). 
De hardstenen trap naar de hoofdentree werd ooit vervangen door een minder gedecoreerde trap. De verhouding en globale 
vormgeving van de trap is echter niet veranderd, waardoor de trap een positieve monumentwaarde krijgt.Een deel van de 
oorspronkelijke vensters is ooit (deels) vervangen, hierbij is qua tracering en vormgeving rekening gehouden met de uitstraling 
van de oorspronkelijke vensters. Ondanks dat niet alle venster meer geheel oorspronkelijke zijn, worden deze vanwege hun 
uitstraling toch hoog gewaardeerd.

Vooral in het souterrain zijn later verschillende vensters toegevoegd. Ook deze vensters sluiten que vormgeving en detaillering 
aan bij de oorspronkelijke vensters. Een deel van de later toegevoegde vensters past daarna ook qua plaatsing binnen de 
architectuur van het gebouw, deze vensters krijgen een positieve monumentwaarde. Daarnaast is een deel van de vensters 
op plekken geplaatst waardoor ze de architectuur verstoren, deze vensters krijgen een indifferente monumentwaarde. Een 
uitzondering hierop zijn de twee vensters die op de begane grond werden toegevoegd ten behoeve van de kamer van de 
burgemeester. Deze twee vensters krijgen een positieve waardering vanwege het verhaal dat ze vertellen over het gebruik van de 
ruimte.

Het dak krijgt, op de verbrede dakkapellen aan de voorkant na, een hoge monumentwaarde. zowel wat betreft bouwmassa als 
materialisering.
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Constructie
De constructie is van het raadhuis is grotendeels oorspronkelijk en wordt hoog gewaardeerd. Er zijn geen wijzigingen bekend aan 
de fundering (behalve de verzakking), dragende wanden en vloeren. In de kapconstructie is te zien dat enkele onderdelen later 
zijn vervangen. Deze zijn echter vervangen in hetzelfde materiaal en vormgeving. De gehele kapconstructie wordt daarom toch 
hoog gewaardeerd.

Interieur
Er hebben in de loop der tijd veel kleine wijzigingen plaats gevonden, maar de hoofdopzet van het gebouw uit 1917 en 1921 is 
behouden gebleven. De indeling uit 1917 en 1921 krijgt daarom een hoge monumentwaarde.

Later aanpassingen die de hoofdopzet van het gebouw volgen (zoals verplaatste deuren) krijgen een positieve monumentwaarde. 
Ook aanpassingen die verwijzen naar specifieke functies in het gebouw (zoals de loketten en zitbanken in het souterrain) krijgen 
een positieve monumentwaarde. Aanpassingen die de hoofdopzet van het gebouw verstoren (zoals wanden die ruimtes opdelen 
in kleinere ruimtes) krijgen een indifferente monumentwaarde.

Conclusie
Het Oude Raadhuis kent 5 verschillende bouwfasen. Het gebouw bevat nog veel van de originele details die het behouden waard 
zijn. De bouwfasen, de details en de manier waarop de ruimtes gebruikt zijn vertellen het verhaal van het Oude Raadhuis.

De oorspronkelijke bouw van 1917 en verbouwing van 1921 krijgen een hoge waardering.

Positieve waardering van latere aanpassingen (1952 en 1974) die de gebruiksgeschiedenis onderstrepen.

Indifferent waardering van toegevoegde elementen die afleidend werken op de oorspronkelijke architectuur.
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3.5   Waardestellingstekeningen
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76. Waarderingstekening begane grond. 
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 Positief

 Indifferent
62. Souterrain 63. Begane grond
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77. Waarderingstekening eerste verdieping. 

Legenda:

 Hoog

 Positief

 Indifferent
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78. Waarderingstekening zolder. 

Legenda:

 Hoog

 Positief

 Indifferent

64. Eerste verdieping 65. Zolder
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78. Waarderingstekening zolder. 
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 Hoog
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indifferent
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3.6   Redengevende omschrijving 

uit monumentenregister d.d. 17 maart 2015

Inleiding   
RAADHuIS, 1919. Gebouwd in opdracht van het gemeentebestuur van Brunssum in een door de 19de-eeuwse bouwtraditie 
beïnvloede stijl, naar een ontwerp van architect J. Bemelmans te meerssen. J. Heijnen te Heerlerheide was aannemer. Het 
raadhuis is beeldbepalend gesitueerd op het punt waar de Lindestraat, Raadhuisstraat, kerkstraat en Ir. Op de kampstraat 
samenkomen op het Lindeplein.  

In 1921 werd het raadhuis aan de achtergevelzijde uitgebreid met een volume van twee bouwlagen plus souterrainverdieping 
onder een plat dak. In 1952 en 1974 zijn inpandig wijzigingen gerealiseerd. De buitengevels van het raadhuis zijn, in tegenstelling 
tot de oorspronkelijke situatie, wit gesausd. De gevelornamenten zijn behandeld met flextonvlies en geel gesausd. De 
geglazuurde waterlijst tussen de bouwlagen is in de voorgevel weggekapt. De dakkapellen op het voordakvlak zijn verbreed.  

uITGESLOTEN van bescherming is de brandtrap aan de achtergevel van de in 1921 gerealiseerde aanbouw.  
 
Omschrijving   
Het raadhuis telt wat betreft het in 1919 gerealiseerde bouwvolume een souterrainverdieping, drie bouwlagen en een 
zolderverdieping op een in hoofdvorm rechthoekige PLATTEGROND. Risalieten aan de op het zuiden gelegen voorgevel, 
de westelijke en de oostelijke zijgevel. Aan de noordgevel een zich versmallende aanbouw met souterrainverdieping en twee 
bouwlagen onder PLAT op een T-vormige plattegrond. Dit platte dak is voorzien van bakgoten annex overstek.
  
Het hoofdvolume wordt gedekt door een wOLFDAk, waarvan de noklijn zich in lengterichting ten opzichte van de straatweg 
bevindt. Het dak wordt gedekt door Tuile du Nord-pannen. Op de nok een vierzijdige lantaarn met leien op de spits, uurwerken en 
een windvaan. Deze windvaan is overeenkomstig het origineel vernieuwd. De lantaarn heeft onder de uurwerken aan vier zijden 
raamkozijnen met kleine roedeverdeling. De zijgevelrisalieten hebben een op de wolfeinden ingestoken schildkap. Nokpionnen. 

Bakgoten op consoles. De dakkapellen op het voordakvlak zijn aan weerszijden verbreed met één venster en hebben een 
ingestoken kap met leien en zinken pionnen.

Het raadhuis heeft een plint van kunrader steen, waarop in halfsteens verband gemetselde bakstenen gevels met gesneden 
voegen zijn opgetrokken. Hardstenen bordestrappen en balustraden. De hoofdposten van deze balustraden en het 
voorgevelbalkon dragen koperen lampen. Decoratieve gevelelementen in natuursteen en stucwerk. De rondboogvormige houten 
T-vensters hebben thans tweevoudig verticaal ingedeelde bovenlichten, ter vervanging van de oorspronkelijke drievoudige 
verticale bovenlichtindeling. Diverse vensters hebben niet-authentiek glas-in-lood. De rondboogvormige houten T-vensters in 
gevels van de uit 1921 daterende aanbouw zijn iets breder. Ronde strekbogen.  

De vOORGEvEL aan de zuidzijde is symmetrisch ingedeeld, telt vijf vensterassen en is gespiegeld ten opzichte van de 
risalerende middenas. Deze middenas heeft in de eerste laag een dubbele rondboogvormige entreedeur, bereikbaar via een 
zich aan de onderzijde verbredende hardstenen trap op een basement van kunrader steen. In dit basement rechthoekige 
souterrainvensters. De entreedeur is geplaatst in een portiek met rondboogopeningen tussen kolommen die een balkon met 
opengewerkte balustrade dragen. Een dubbele houten deur met rondboogvormig bovenlicht, voorzien van een tweevoudige 
verticale indeling, geeft toegang tot dit balkon. Ook dit bovenlicht was oorspronkelijk voorzien van een drievoudige 
verticale indeling. De risalerende middenas loopt uit in een tuitgevel met afdekking en vaasornament. In deze tuitgevel een 
rondboogvormig houten T-venster met tweevoudig verticaal ingedeeld bovenlicht. De twee vensterassen aan weerszijden van de 
risalerende middenas hebben in elke bouwlaag een soortgelijk T-venster.  

De indeling van de voorgevel wordt geaccentueerd door met kapitelen bekroonde, geblokte hoeklisenen en architraaflijsten; 
gebogen vensterlijsten. De waterlijst tussen de eerste en de tweede bouwlaag is verwijderd.  

De oostelijke zIJGEvEL aan de kerkstraatzijde wordt gedomineerd door een gevelhoog trappenhuisrisaliet. Dit risaliet heeft 
met kapitelen bekroonde geblokte hoekrisalieten, die als het ware een architraaflijst dragen. De aan weerszijden terugliggende 
geveldelen hebben trapsgewijs oplopende vleilagen. De indeling van deze zijgevel is onregelmatig. Het linker gevelveld heeft 
in de plint twee rondboogvormige houten T-vensters met tweevoudig verticaal ingedeelde bovenlichten, ter hoogte van de 
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zolderverdieping een rondboogvormig houten T-venster. Het trappenhuisrisaliet heeft in de plint een rondboogvormige houten 
deur; in de eerste laag twee gekoppelde rondboogvensters met bovenlicht; in de tweede laag een rondboogvormig dubbel 
houten kruiskozijn met verticale bovenlichtindeling; ter hoogte van de zolderverdieping twee gekoppelde rondboogvensters 
met bovenlicht alsmede een rond venster. Het rechter gevelveld heeft in de plint drie rondboogvormige houten T-vensters met 
tweevoudig verticaal ingedeelde bovenlichten; in de eerste en de tweede laag twee rondboogvormige houten T-vensters met 
tweevoudig verticaal ingedeeld bovenlicht.

De oostelijke zIJGEvEL van de uitbouw heeft in het uitgebouwde deel, zowel in de plint als in de eerste en tweede laag, twee 
rondboogvormige houten T-vensters met tweevoudig verticaal ingedeelde bovenlichten. In het terugliggende geveldeel ter hoogte 
van de tweede bouwlaag één dergelijk venster.  

De indeling van de westelijke zIJGEvEL aan de Raadhuisstraatzijde komt wat betreft de indeling in hoge mate overeen met 
de indeling van de oostelijke ZIJGEVEL. De plint is vanwege de in oostelijke richting aflopende helling van het perceel minder 
zichtbaar en heeft veelal kleinere, slechts ten dele zichtbare souterrainvensters met traliewerk. Het risaliet in de zijgevel van het 
hoofdvolume heeft in de tweede laag een rondboogvormige dubbel houten kruiskozijn, ter hoogte van de zolderverdieping een 
reeks van drie rondboogvormige houten vensters. In het terugliggende westelijke zijgeveldeel van de uitbouw zijn ter hoogte van 
de eerste laag drie kleine rondboogvensters geplaatst.  

De ACHTERGEvEL aan de noordzijde heeft in beide bouwlagen een centraal geplaatst, rondboogvormig dubbel houten 
kruiskozijn. In de eerste laag aan weerszijden een rondboogvormig houten T-venster.  

In het INTERIEuR, waarvan de indeling grotendeels herkenbaar is gebleven, zijn onder meer van belang: de begane grondvloer 
van zuidduitse Sollenhofner leisteen; de trappenhuisvensters met authentiek glas-in-lood; de geglazuurde tegellambriseringen 
met profiellijsten; de gestucte cassetteplafonds; de paneeldeuren in lijsten (overige deuren deels vernieuwd en deels nieuw 
opgedekt); de gestucte composietkapitelen met Ionisch motief en acanthusbladeren; het oorspronkelijk blank eiken trappenhuis, 
evenals de deurlijsten in 1974 donkerbruin geschilderd. Het aangebouwde volume uit 1921 heeft een plafond met kooflijsten. De 
souterrainverdieping heeft een gepleisterde bakstenen troggewelf met ijzeren I-profielen.

Waardering  
Het raadhuis van Brunssum is van cultuurhistorische waarde en als zodanig van algemeen belang als bijzondere uitdrukking 
van een bestuurlijke ontwikkeling, met name als bouwkundige manifestatie van een (middel)-kleine gemeente uit het tweede 
decennium van de twintigste eeuw. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van 
architect J. Bemelmans te meerssen, de esthetische kwaliteiten van diens ontwerp, het materiaalgebruik, de ornamentiek en de 
bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur.  

Het gebouw is vanwege de situering verbonden met de sterke bebouwingsontwikkeling van Brunssum sedert de Eerste 
wereldoorlog en van groot belang voor het aanzien van Brunssum.  

Het raadhuis is wat betreft ex- en interieur in redelijk tot hoge mate gaaf bewaard gebleven en is van groot belang voor de 
visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikt het raadhuis in regionaal opzicht over een aanzienlijke 
architectuurhistorische zeldzaamheidswaarde.
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Froscen Architecten BNA heeft in maart 2015 een bouwkundig inspectie uitgevoerd en daarbij de gebreken aan het interieur en 
exterieur geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in een inventarisatie gebreken die bestaat uit de volgende onderdelen. 

4.1  Opname gebreken;

4.2  Gebreken tekeningen;

4.3 Fotoreportage gebreken;

4.4 kostenraming restauratiewerkzaamheden casco. 

Doelstelling restauratieopgave
De restauratie van het raadhuis is tweeledig. Aan de ene kant om te voorzien in groot onderhoud en om het gebouw te 
restaureren naar de oorspronkelijke situatie. Aan de andere kant om een kwaliteitsslag te slaan qua duurzaamheid in de vorm 
van energiebesparing op de stookkosten als gevolg van een betere isolatieschil.

 

4 B O u w T E C H N I S C H  O N D E R z O E k 4.1   Opname gebreken

Het raadhuis laat op bouwkundig niveau een aantal gebreken zien die met urgentie moeten worden aangepakt om het behoud 
van het gebouw in de toekomst te kunnen garanderen. Het aanpakken van deze gebreken kan meegenomen worden als groot 
onderhoud. 

De staat van het gebouw is op onderdelen slecht. Het betreft voornamelijk herstelwerkzaamheden aan het dak, de goten, de 
kap, het (constructieve) metselwerk aan het exterieur, ook van de zandstenen plint, rottende kozijnen en optrekkend vocht in het 
souterrain.  

Over het algemeen is de staat van het gebouw redelijk. Het merendeel van de restauratiekosten betreft groot onderhoud met 
name het binnen en buiten schilderwerk. 

NB. Tijdens de inspectie is er in de kapruimte een grote hoeveelheid asbest geconstateerd. Hiervoor is reeds een 
Asbestinventarisatie type A uitgevoerd.
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ZN00070 • Stadhuis
Lindeplein 1 • Brunssum

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

01 Gevels

Linkerzijgevel2120 23,50 m2 1Trapconstructie en afwerking, natuursteen

Algemeen2110 122,00 m2 3Metselwerk, Kunrader steen

Algemeen2120 630,70 m2 1Gevelconstructie metselwerk baksteen

Algemeen2110 630,70 m2 4Voegwerk

Linkerzij- en achtergevel2120 10,00 m2 2Metselwerk, koekoek

Algemeen2110 80,00 m1 1Buitenwandafwerking, cement-stucwerk 
dakrandband

Algemeen3130 3,50 m1 2Onderdorpel deur, natuursteen

Algemeen3130 58,00 m1 2Waterdorpel natuursteen

Onder dakrand hoofdgebouw3130 60,00 m1 1Cement-stuk gekamd blokpatroon

Onder dakrand uitbouw3130 40,00 m1 2Cement-stucwerk vlak

Voorgevel3130 2,50 m1 1Waterslag metaal, lood

Algemeen3151 17,00 st 1Gevelornamenten,  kapitelen en vazen, cement

Voorgevel3130 12,00 m1 2Cordonlijst, getrokken cement stukwerk

Voorgevel3130 26,00 m1 2Spekband, cement stucwerk

Voorgevel balustrade balkon3151 12,00 m1 1Afdekband, cement

Voorgevel en rechtergevel3151 16,00 st 1Gebogen vensterlijsten, cement stukwerk

Voorgevel middenrisaliet dakrand3151 8,00 m1 2Gevelafdekking geel, cement

Algemeen2430 19,00 st 1Rooster raam, metaal

Balkon voorgevel2430 3,00 st 1Vlaggenmasthouders

Linker zijaanzicht2430 12,00 m2 2Hekwerk metaal, metaal, smeedijzer

Voorgevel2430 2,00 st 1Lampen metaal, koper

Vooraanzicht2410 35,00 m2 2Trap, bordes en balustrade buiten, natuursteen

Algemeen5212 59,25 m1 2Hemelwaterafvoer metaal, zink

Algemeen5212 15,00 m1 1Hemelwaterafvoer kunststof, pvc

02 Balkons

Voorgevel4322 12,00 m2 4Balkon/galerij afwerking, bitumen vloer

Voorgevel3413 12,00 m2 2Balkon galerij, metselwerk baksteen

03 Buitenkozijnen

Algemeen3120 8,00 st 2Ramen vast raam met rondboogvormige 
bovenlicht

31-03-2015
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LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Algemeen3120 13,00 st 1Ramen rondboogvormige T raam

Algemeen3120 33,00 st 2Ramen rondboogvormige T raam tweevoudig 
verticaal ingedeelde bovenlichten

Klokkentoren3120 8,00 st 1Uitneembare kozijnen / ramen met roedeverdeling

Rechterzijgevel3120 1,00 st 2Raam rondraam

Souterrein3120 3,00 st 2Ramen Rechthoekige souterrainvensters

Voorgevel3131 2,00 st 1Deur dubbele rondboogvormige deur met 
bovenlicht

Algemeen3130 1,00 pst 3Hang & sluitwerk

04 Beglazing

Algemeen3120 74,80 m2 1Blankglas enkel

Algemeen3120 4,00 m2 1Voorzetraam enkel

Algemeen3120 45,00 m2 4Glas-in-lood

Algemeen3120 1,00 pst 3Afdichting stopverf

05 Daken

Algemeen2811 4,00 st 1Blindankers, metaal

Dak algemeen2722 1,00 st 2Dakconstructie

Algemeen2712 463,00 m2 2Dakbeschot hout

Algemeen4712 335,00 m2 1Dakpan keramisch, tuile du nord

Algemeen4712 50,00 m1 2Vorsten keramisch

Dak algemeen4712 4,00 st 1Vorsten keramisch piron

Algemeen4712 9,50 m1 1Vorsten metaal

Dak achter4711 128,00 m2 4Dakbedekking bitumen

Algemeen4712 64,00 m2 2Leibedekking, maasdekking

Platte dak3720 2,00 m1 2Lichtstraat patentroede systeem

Achtergevel3722 2,00 st 1Dakkapel houtconstructie < 2m

Voorgevel3722 2,00 st 1Dakkapel houtconstructie > 2m

Dak algemeen4716 104,00 m1 3Gootbekleding zink

Algemeen2716 80,00 m1 1Gootconstructie en kroonlijst, hout

Platte dak2116 20,00 m1 2Boeiboord multiplex / overstek

Klokkentoren4710 1,00 st 2Windvaan, metaal

Algemeen4712 125,00 m1 4Loodslab/loket hellend dak
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LocatieElement EhdHvhCode Conditie

06 Schoorstenen

Dak2710 10,80 m2 2Schoorsteen metselwerk

Dak2710 3,60 m1 2Schoorsteen band, natuursteen

09 Buitenschilderwerk

Algemeen4111 100,00 m1 3Buitenschilderwerk gootconstructie en kroonlijst, 
hout (dekkend)

Klokkentoren4112 25,00 m2 1Buitenschilderwerk lamellen en kozijnen, hout 
(dekkend)

Algemeen3110 133,00 m2 4Buitenschilderwerk kozijn&raam, hout (dekkend 
m2)

Voorgevel3130 12,00 m2 2Buitenschilderwerk deur, hout (transparant)

Algemeen3412 19,00 st 2Buitenschilderwerk traliewerk, metaal

Linkerzij- en achtergevel3412 28,80 m2 1Buitenschilderwerk hek, metaal

Algemeen4111 630,70 m2 2Buitenschilderwerk steenachtige ondergrond, 
Silicaat/KEIM

Algemeen4111 17,00 st 1Buitenschilderwerk ornamenten, silicaat/KEIM

21 Binnenwanden

Souterrein2220 145,00 m2 1Kelder troggewelf, pleisterwerk

Interieur2211 1,00 pst 1Binnenwanden metselwerk

Toren2811 1,00 st 1Houten draagconstructie toren

Interieur algemeen4212 1,00 pst 1Wandafwerking tegels

22 Vloeren

Algemeen4322 1,00 pst 1Vloerafwerking, vloertegels

Algemeen4322 1,00 pst 1Vloerafwerking Sollenhofner leisteen

23 Plafonds

Interieur algemeen4521 1,00 pst 1Plafondafwerking stucwerk

24 Binnenkozijnen

Interieur algemeen3211 23,00 st 1Kozijnen hout

Interieur algemeen3211 74,80 st 3Voorzetramen

25 Binnentrappen

Klokkentoren2410 1,00 st 1Kooi ladder, metaal

Interieur algemeen2410 44,00 m2 2Binnentrappen + bordes, hout

29 Binnenschilderwerk

Interieur algemeen3230 1,00 pst 2Binnenschilderwerk, hout (dekkend) totaal

Algemeen3231 133,00 m2 3Binnenschilderwerk kozijn&raam, hout (dekkend)

31-03-2015
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LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Interieur algemeen4211 1,00 pst 2Binnenschilderwerk steenachtige ondergrond

44 Elektrische-installaties

Balkon6311 1,00 pst 1Elektra wandcontactdoos buiten

Interieur algemeen6311 1,00 pst 2Elektra bedrading

51 Terreinafwerkingen e.d.

Algemeen9082 1,00 st 1Schoonlooproosters staal
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Elementenoverzicht

ZN00070 • Stadhuis

Lindeplein 1
6440 AG Brunssum

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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Bevindingen

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 31-3-2015

ZN00070 • Stadhuis

Lindeplein 1
6440 AG Brunssum

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Bevinding: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren.
2- Op middellange termijn uitvoeren.
3- Op lange termijn uitvoeren.
4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie

Toelichting:4.3   Fotoreportage gebreken
ZN00070 • Stadhuis
Lindeplein 1 • Brunssum
Exterieur

01 Gevels

1,00 pstReinigen natuurstenen trapbekleding

Activiteit: Hvh

De trap naar het souterrain gesitueerd aan de linkerzijgevel is vervuild door alggroei. Bij 
vochtig weer zal de kans op valgevaar toenemen. Geadviseerd wordt om de natuurstenen 
trapbekleding periodiek te reinigen, zodat de kans op valgevaar wordt beperkt.

2016

Vervuiling / algvorming

Trapconstructie en afwerking, natuursteen2120
Linkerzijgevel entree naar souterrain

Urgentie: 1 Op korte termijn

7,00 m1Inboeten scheuren metselwerk

Activiteit: Hvh

De gevels vertonen enkele scheuren in het metselwerk Hiervan zijn in het verleden al 
enkele scheuren dicht gezet. Echter zijn door beweging van het pand enkele scheuren 
opnieuw zichtbaar geworden. Geadviseerd wordt om de scheuren te herstellen en hierbij 
gebruik te maken van rvs wapening. 

2016

Scheurvorming / wijkende scheuren

Gevelconstructie metselwerk baksteen2120
Dak

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstVerwijderen roestende onderdelen

Activiteit: Hvh

De roestende onderdelen dienen uit het metselwerk te worden verwijderd, zodat er geen 
vervolgschade kan optreden.

2016

Roestend ijzerwerk

Gevelconstructie metselwerk baksteen2120
Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn
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01 Gevels

7,00 m2Herstellen / vervangen voegwerk

Activiteit: Hvh

Het voegwerk ter plaatse van het platte dak is verzand en plaatselijk uitgevallen. Om verder 
verval en vorstschade te voorkomen wordt geadviseerd het voegwerk plaatselijk te 
herstellen.

2016

Verzand voegwerk (platvol)

Voegwerk2110
Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

122,00 m2vervangen voegwerk

Activiteit: Hvh

Het toegepaste voegwerk ter plaatse van de kunradersteen is niet afgestemd op de 
hardheid van de steen. Hierdoor wordt de steen angetast en valt de voeg uit het 
metselwerk. Geadviseerd wordt om het voegwerk te vervangen voor voegwerk welke is 
afgestemd op de hardheid van de steen.

2016

Foutive materiaalkeuze

Voegwerk2110
Kunrader steen algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

2,00 stHerstellen / aanpassen voegwerk muurlood

Activiteit: Hvh

De aansluitign tussen het platte dak en het metselwerk is twijfelachtig. Geadviseerd wordt 
om de loodslabbe opnieuw aan te brengen en de achterliggende constructie aan te passen, 
zodat een gedegen aansluiting ontstaat.

2016

Gebrekkige aansluiting

Voegwerk2110
Plat dak

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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01 Gevels

10,00 m2Reinigen vervuild metselwerk

Activiteit: Hvh

Algen en mos kunnen eraf geborsteld worden met kokos- of kunststofborstels bij droog 
weer, liefst nadat de gevel enige dagen door de zon is beschenen. Een hogedrukspuit heeft
het bezwaar dat de gevel dan met vocht wordt belast, wat juist weer bevorderlijk is voor 
nieuwe algvorming. Chemische reparaten kunnen in bepaalde gevallen ook uitkomst 
bieden. Deze veelal op quaternaire ammoniumverbindingen gebaseerde middelen zijn te 
verkrijgen in tuincentra. De werkingsduur is beperkt.

2016

Vervuiling metselwerk

Metselwerk, koekoek2120
Souterrain

Urgentie: 1 Op korte termijn

3,00 m1Herstellen scheurvorming metselwerk

Activiteit: Hvh

Om de technische eenheid van het metselwerk te waarborgen moet het metselverband 
worden gehandhaafd (zowel in breedte, hoogte en diepte). De stenen (indien mogelijk) 
hergebruiken, zodat zoveel mogelijk historisch materiaal behouden blijft.

2016

Scheurvorming

Metselwerk, koekoek2120
Koekoek algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn
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01 Gevels

1,00 pstVerwijderen roestende onderdelen

Activiteit: Hvh

In het kunreadersteen is roestend ijzerwerk aangetroffen. Geadviseerd wordt het reostende 
ijderwerk te verwijderen, zodat er geen vervolgschade kan optreden aan het natuursteen.

2016

Roestend ijzerwerk

Metselwerk, Kunrader steen2110
Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

15,00 m2Herstellen / vervangen

Activiteit: Hvh

Als gevolg van het harde voegwerk zijn enkele kunreder stenen gebroken / afboeren. Om 
de eenheid in de gevel te behouden wordt geadviseerd het aangetaste metselwerk te 
herstellen.

2016

Diversen

Metselwerk, Kunrader steen2110
Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn
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7,00 stHerstellen/ Injecteren

Activiteit: Hvh

Diversen scheuren in het natuursteen. Scheur ophakken zodat er voldoende ruimte 
ontstaat rond de scheur. opgehakte deel reinigen, reparatie mortel aanbrengen en tijdelijk 
folie aanbrengen tegen weersinvloeden. Op deze manier zal de kans op vochtindringing en 
vorstschade worden beperkt.

2016

Scheurvorming/ krimpscheuren

Waterdorpel natuursteen3130
Gevel

Urgentie: 1 Op korte termijn

3,00 m2Herstellen stucwerk onder de dakrand

Activiteit: Hvh

Het stucwerk onder de dakgoot ter plaatse van het platte dak bevat scheurvorming als 
gevolg van uitgedrukt metselwerk. Om de samenhang van het stucwerk te kunnen 
garanderen wordt geadviseerd het achterliggende metselwerk te herstellen incl. het 
stucwerk conform bestaand.

2016

Scheurvorming / uitgedruk metselwerk

Cement-stuk gekamd blokpatroon3130
Daklijst

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstVerwijderen roestende bevestiging

Activiteit: Hvh

De metalen afdekking boven de kozijnen van het souterrain gesitueerd aan de voorgevel 
bevatten roestende bevestigingsmiddelen. Hierdoor zal de theoretische levensduur niet 
worden behaald. Geadviseerd wordt om de roestende bevestigingsmiddelen te vervangen.

2016

Roestende bevestigingsmiddelen

Waterslag metaal, lood3130
Metalen afdekking

Urgentie: 1 Op korte termijn
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1,00 pstHerstellen ornamenten en kapitelen

Activiteit: Hvh

Cementen ornamenten vertonen scheuren. Om verder verval en afbrokkelen te voorkomen 
wordt geadviseerd om de ornamenten te vervangen. Daar herstel onvoldoende resultaat 
zal bereiken.

2016

Barstvorming

Gevelornamenten,  kapitelen en vazen, cement3151
Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

6,00 stHerstellen gestucte profileringen

Activiteit: Hvh

De gestucte profileringen bevatten enkele scheuren, waardoor er gemakkelijk vocht in de 
profilering kan lopen waardoor de kans op vorstschade en afbreken van de profileringen 
toeneemt. Geadviseerd wordt om de scheurvorming dicht te zetten en de kans op 
vorstschade te beperken.

2016

Scheurvorming

Gebogen vensterlijsten, cement stukwerk3151
Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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1,00 pstHerstellen / vervangen gebroken onderdelen

Activiteit: Hvh

De lantarens ter plaatse van de entee bevatten enkele gebroken ruitjes. Om inwatering en 
vervolgschade aan de lampen te voorkomen wordt geadviseerd de gebroken ruitjes te 
vervangen.

2018

Gebroken onderdelen

Lampen metaal, koper2430
Lantarens tpv entree

Urgentie: 2 Op middellange termijn

1,00 pstOpnieuw stellen / aanpassen entreetrap

Activiteit: Hvh

De entreetrap gesitueerd aan de voorgevel buikt uit, waardoor de natuursteen onderdelen 
onvoldoende samenhang bevatten. Geadviseerd wordt om de entreetrap opnieuw te 
stellen, waarbij de natuursteen elementen onderling verbonden worden middels bronzen 
krammen, zodat de gehele entreetrap inclusief balustrade één samenhagend geheel 
vormen.

2017

Diverse gebreken

Trap, bordes en balustrade buiten, natuursteen2410
Voorgevel

Urgentie: 1 Op korte termijn

10,00 m1Aanbrengen schopstukken

Activiteit: Hvh

De ondereinde van de hemelwaterafvoeren bevatten diverse gebreken. Geadviseerd wordt 
om de ondereinden te vervangen in gietijzer, zodat mechanische beschadiging van de 
hemelwater zich niet kan herhalen.

2016

Lekkages / mechanische beschadiging

Hemelwaterafvoer metaal, zink5212
Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn
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3,00 stHerstellen roestende onderdelen

Activiteit: Hvh

Verankering van vlaggenmasthouder bevat corrosie, om vervuiling aan het 
gevelschilderwerk en vervolgschade te voorkomen wordt geadviseerd de roestende 
onderdelen te ontroesten en roestwerend te behandelen.

2016

Corrosie bevestigingsmiddelen

Vlaggenmasthouders2430
Balkon voorgevel

Urgentie: 1 Op korte termijn

8,00 m2Ontroesten traliewerk

Activiteit: Hvh

Het traliewerk ter plaatse van de linkerzijgevel vertoont roestvorming. Om verval van het 
traliewerk te voorkomen wordt geadviseerd het ijzerwerk te ontroesten en roestwerend te 
behandelen.

2016

Roestvorming traliewerk

Hekwerk metaal, metaal, smeedijzer2430
Linkerzijgevel

Urgentie: 1 Op korte termijn
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15,00 m1Herstellen / aanpassen hemelwaterafvoer

Activiteit: Hvh

De pvc hemelwaterafvoeren is bros geworden en is ter plaatse van het plattedak 
onvakkundig uitgevoerd. Geadviseerd wordt om de pvc hemelwaterafvoeren te vervangen 
voor zink.

2016

Lekkages / onvakkundige montage

Hemelwaterafvoer kunststof, pvc5212
Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

02 Balkons

12,00 m2Vervangen dakbedekking

Activiteit: Hvh

De dakbedekking op het balkon heeft het einde van de levensduur bereikt. Om lekkages en 
leksporen te voorkomen wordt geadviseerd de dakbedeking te vervangen.

2016

Einde economische levensduur

Balkon/galerij afwerking, bitumen vloer4322
Balkon voorgevel

Urgentie: 1 Op korte termijn
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1,00 pstReinigen vervuild metselwerk

Activiteit: Hvh

Algen en mos kunnen eraf geborsteld worden met kokos- of kunststofborstels bij droog 
weer, liefst nadat de gevel enige dagen door de zon is beschenen. Een hogedrukspuit heeft
het bezwaar dat de gevel dan met vocht wordt belast, wat juist weer bevorderlijk is voor 
nieuwe algvorming. Chemische preparaten kunnen in bepaalde gevallen ook uitkomst
bieden. Deze veelal op quaternaire ammoniumverbindingen gebaseerde middelen zijn te 
verkrijgen in tuincentra. De werkingsduur is beperkt.

2016

Vervuild  metselwerk

Balkon galerij, metselwerk baksteen3413
Voorgevel balkon

Urgentie: 1 Op korte termijn

03 Buitenkozijnen

8,00 stHerstellen stijlen / vervangen onderdorpels

Activiteit: Hvh

Diverse onderdorpels zijn als gevolg van achterstalling schilderonderhoud onvoldoende 
beschermd. Hierdoor zijn diverse onderdorpels aangetast. Geadviseerd wordt om de 
aangetaste onderdorpels te vervangen en de stijlen te herstellen tot op het gezonde hout.

2016

Hout aantasting

Ramen rondboogvormige T raam tweevoudig verticaal ingedeelde 
bovenlichten

3120

Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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03 Buitenkozijnen

1,00 pstPeriodiek Onderhoud

Activiteit: Hvh

Al het hang- en sluitwerk in het gebouw sluit niet naar behoren, waardoor de kans op een 
toenemend schadebeeld steeds groter wordt. Geadviseerd wordt om periodiek het hang- 
en sluitwerk na te zien, waarbij gekozen kan worden om ieder jaar het hang- en sluitwerk 
van enkele ramen te reviseren.

2016

Niet goed functionerend hang- en sluitwerk

Hang & sluitwerk3130
Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

04 Beglazing

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

Beglazing glas in lood is door winddruk vervormd. De kans is aanwezig dat de brufstaaf is 
verzwakt. Het vervangen van windroede zorgt voor dat de constructie voldoende weerstand 
heeft. In de ruiten zijn 2 windroedes toegepast, door veel windbelasting is de ruit toch 
vervormt. Om het geheel te herstellen moet de ruit worden uitgenomen en in de werkplaats 
opnieuw worden belood. 

2016

Defecten glas in lood ramen

Glas-in-lood3120
Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstHerstellen glas in lood ramen

Activiteit: Hvh

Bij diverse glas in loodvensters is het lood verweerd en onvoldoende stijf om het glas in 
loodvenster strak te houden. Geadviseerd wordt om de glas in lood vensters te herstellen, 
waarbij voldoende aandacht moet worden besteed aan de bindroeden.

2017

Verweerde loodprofielen

Glas-in-lood3120
Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn
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03 Buitenkozijnen

5,00 stHerstellen aangetaste weldorpels

Activiteit: Hvh

Bij enkele ramen zijn de weldorpels aangetast als gevolg van een onvoldoende dekkend 
verfsysteem. Om de onderdorpel van het raam te behouden wordt geadviseerd de 
weldorpel te herstellen, waarbij het aangetaste hout moet worden verwijderd.

2016

Aangetaste weldorpel

Ramen rondboogvormige T raam3120
Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstHerstellen / aanpassen afdichting onderdorpel

Activiteit: Hvh

De loden bekleding over de onderdorpel het kozijn is onvakkundig afgedicht in de hoeken. 
Geadviseerd wordt om deze aansluiting te verbeteren, zodat er geen vocht in de 
constructie kan lopen en de kans op houtaantasting wordt gereduceerd.

2018

Onvakkundige afdichting

Uitneembare kozijnen / ramen met roedeverdeling3120
Kozijnen ter plaatse van de klokkentoren

Urgentie: 2 Op middellange termijn

1,00 stHerstellen kozijnstijl

Activiteit: Hvh

Houtrot in verticale stijl. Het houtrot volledig verwijderen met een bijtel, een passend stuk 
hout aanmaken, deze plaatsen, verlijmen, opschuren en 2x gronden. 

2016

Houtaantasting

Deur dubbele rondboogvormige deur met bovenlicht3131
Deur naar balkon/bordes

Urgentie: 1 Op korte termijn
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2,00 stVervangen

Activiteit: Hvh

Gebroken ruitje in de glas en lood vensters. Om verdere schade te voorkomen wordt 
geadviseerd de gebroken ruiten te vervangen.

2017

Scheur ruiten

Glas-in-lood3120
Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

Scheur in verticale richting van het profiel. Door onder en over druk en door openslaande 
deuren krijgt het glas en lood een te hoge belasting. Er is al voor gekozen om verticaal te 
verstevigen. Blijkbaar nog niet voldoende, de ruiten nog extra verstevigen om verdere 
scheuren te voorkomen. 

2019

Scheur profielen

Glas-in-lood3120
Entree / tochportaal

Urgentie: 2 Op middellange termijn
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1,00 pstVervangen uitgevallen stopverf

Activiteit: Hvh

Stopverf uitgedroogd. Beglazing in de gevel bevat enkele beglazing waarbij stofverf is 
toegepast, dit droogt na aantal jaren uit. Stopverf waarbij stukken zijn afgebrokkeld geheel 
verwijderen, reinigen, vetvrij maken en opnieuw aanbrengen. 
Na het uitharden afwerken met grondverf en laklaag. 

2016

Stopverf uitgedroogd

Afdichting stopverf3120
Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

05 Daken

4,00 stOntroesten en roestwerend behandelen

Activiteit: Hvh

Corroderende anker. Door vochtbelasting is er corrosie ontstaan. Om vervolgschade aan 
het metselwerk te voorkomen wordt geadviseerd het anker te ontroesten, behandelen met 
een verfsysteem tegen corrosie en anker opnieuw aanbrengen. 

2016

Corrosievorming

Blindankers, metaal2811
Kap algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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ZN00070 • Stadhuis
Lindeplein 1 • Brunssum
05 Daken

4,00 stVervangen pironnen

Activiteit: Hvh

De pironnen op het dak zijn gemodeleerd en vervaardigd van cement. Om esthetische 
redenen wordt geadviseerd de keramische pironnen terug te plaatsen.

2017

Afwijkend materiaal gebruik

Vorsten keramisch piron4712
Dak algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

9,50 m1Herstellen / aanpassen

Activiteit: Hvh

Het noklood op de dakkappellen is onvakkundig bevestigd. Door de roestende onderdelen 
zal het onderliggende zink de theoretische levensduur niet behalen. Geadviseerd wordt om 
het noklood te vervangen en deze vakkundig aan te brengen.

2016

Onvakkundige bevestiging

Vorsten metaal4712
Noklood algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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05 Daken

1,00 pstHerstellen dakconstructie

Activiteit: Hvh

De dakconstructie is belast met het gewicht van de toren. Hierdoor zijn zijn de dekbalken 
verbogen met als gevolg dat de verbinding bij de spantbenen open is gaan staan. 
Geadviseerd wordt om stropen te plaatsen, zodat de kaponderdelen bij elkaar blijven. 
Eveneens heeft in het verleden een aanpassing plaatsgevonden in de kapconstructie 
echter is deze onvakkundig uitgevoerd en dient te worden hersteld.

2016

onvoldoende stabiliteit dakconstructie

Dakconstructie2722
Zolder

Urgentie: 1 Op korte termijn

50,00 m1Herstellen / opnieuw aansmeren

Activiteit: Hvh

Uitgevallen speciedelen ter plaatsen van hoekkeper. Gehele dakvlak controleren op 
beschadigingen en waar nodig herstellen. Tussen de pannen ontstaan ruimtes waar vocht 
zich ophoopt, het vocht zorgt voor vorschade en hierdoor kan vervolgens de hele pan 
barsten. 

2016

Uitgevallen speciedelen

Vorsten keramisch4712
Dak algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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05 Daken

128,00 m2Vervangen bitumineuze dakbedekking

Activiteit: Hvh

Leislag mastiek is vertoon kale delen, ook andere delen op het dak tonen dat het bitume 
aan het einde van zijn levenduur is. Om lekkage te voorkomen is het raadzaam om het 
gehele bitumineuze dakbedekking te vervangen voor 2 laags SBS bitume met leislag. Aan 
het mosgroei op het dak is te zien dat er langdurig water blijft liggen na een regenbui, dit 
betekend dat het afschot niet voldoet. Voor het aanbrengen van bitume afschot aanpassen. 

2016

Einde levensduur

Dakbedekking bitumen4711
Dak

Urgentie: 1 Op korte termijn

20,00 m2Vervangen leibedekking

Activiteit: Hvh

Leien op dakkapel zijn verouderd door weersinvloeden. Delen zijn gescheurd en 
afgebroken. Het is raadzaam om de leien te herleggen, de gebroken delen vervangen en 
loodslabbe om dakkapel geheel vervangen. 

2016

Poreusheid

Leibedekking, maasdekking4712
Dakkapellen algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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05 Daken

1,00 pstVervangen lichtstraat

Activiteit: Hvh

De lichtstraat met patentroedesysteem en draadglas bevat veel perforaties waardoor de 
waterdichtheid van de lichtstraat in twijfel wordt getrokken. Geadviseerd wordt om de 
bekleding van de lichtstraat te vervangen, waarbij eveneens de constructie kan worden 
gecontroleerd op gebreken.

2016

Einde levensduur patentroeden

Lichtstraat patentroede systeem3720
Platte dak

Urgentie: 1 Op korte termijn

2,00 stHerstellen / aanpassen aansluiting dakkapel 
wangen

Activiteit: Hvh

De aansluiting van de wangen op het kozijn van de dakkapel is erg inwateringsgevoelig. 
Geadviseerd wordt om de aansluiting te verbeteren, zodat er geen vocht in de constructie 
kan en de kans op houtaantasting wordt beperkt.

2016

Gebrekkige aansluiting wangen

Dakkapel houtconstructie < 2m3722
Dakkapellen achtergevel

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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05 Daken

4,00 m1Herstellen / aanpassen gootconstructie

Activiteit: Hvh

Gootconstructie onjuiste detaillering. Houten gootlijst sluit niet goed aan op naastliggen lijst, 
het metselwerk ligt hogen ten opzichte van de goot. Om dit te op te lossen het deel 
uitnemen, inkeping zagen, 2x grondverf aanbrengen, gootstuk terug plaatsen en aansluiting 
verlijmen en verankeren. 

2016

Weinig samenhang

Gootconstructie en kroonlijst, hout2716
Gootlijst

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstAanbrengen ontbrekende delen / herstellen 
verbindingen

Activiteit: Hvh

Ter plaatse van het dakoverstek ontbreken enkele onderdelen. Om esthetische redenen 
wordt geadviseerd de ontbrekende delen terug aan te brengen conform bestaand. Voorst 
staan enkele verbindingen open, waardoor de houtconstructie erg gevoelig is voor hout 
aantasting. Geadviseerd wordt om deze verbindingen te herstellen.

2016

Ontbrekende delen / openstaande verbindingen

Boeiboord multiplex / overstek2116
Dakoverstek

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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05 Daken

2,00 m1Vervangen onderdorpel dakkapel en aanscherven 
kozijnstijlen

Activiteit: Hvh

De onderdorpel van de dakkapelkozijnen zijn sterk aangetast en dienen te worden 
vervangen om vervolgschade aan de dakkapel en gootconstructie te voorkomen.

2016

Houtaantasting onderdorpel kozijn dakkapel

Dakkapel houtconstructie > 2m3722
Voorgevel

Urgentie: 1 Op korte termijn

104,00 m1Vervangen

Activiteit: Hvh

De dakgoten hebben onvoldoende expansiemogelijkheden wat er toe heeft geleid dat de 
soldeernaden zijn los gescheurd. Omdat het zink  is gaan oxideren (koperhoudendwater) 
heeft het solderen op zink geen goede hechting. Ook de hoekstukken zijn door zetting 
verschoven. Met al deze punten is het raadzaam om de gehele gootbekleding te 
vervangen. En de aansluiting van de bliksemafleider op het zink moet worden vervangen 
voor een materiaal. 

2016

Diversen gebreken

Gootbekleding zink4716
Dak algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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05 Daken

100,00 m1Vervangen loodslabben hellend dak

Activiteit: Hvh

De zinken kilgoten en het voetlood is verweerd en vervormd. Om de waterdichtheid van het 
hellende dak te kunnen blijven garaderen wordt geadviseerd beide onderdelen te 
vervangen.

2016

Verwering / vervorming voetlood / zinken kilgoten

Loodslab/loket hellend dak4712
Dak algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

Loodslabbe niet goed uitgevoerd. Onvoldoende overlap naar de goot. Het vuil hoopt zich 
op onder aan de helling. Voeg uithakken, verwijderen van lood, aanbrengen lood met 
voldoende overlap en lengte. 

2016

Onvodoende overlap

Loodslab/loket hellend dak4712
Muurlood plat dak

Urgentie: 1 Op korte termijn

06 Schoorstenen

5,00 m2Herstellen/ vervangen voegwerk

Activiteit: Hvh

Door het langs de schoorsteen naar beneden lopend water heeeft het voegwerk van de 
schoorsteen veel te verduren. Om verdere schade te voorkomen wordt geadviseerd het 
voegwerk te herstellen. 

2016

Uitgesleten en/of loszittend voegwerk (platvol)

Schoorsteen metselwerk2710
Dak

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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06 Schoorstenen

1,00 pstReinigen schoorsteen metselwerk

Activiteit: Hvh

De afsmeerlaag aan de bovenzijde van de schoorsteen is gaan verzanden, door regen 
lopen de stoffen langs het metselwerk met een witte uitslag tot gevolg. Geadviseerd wordt 
om de smeerlaag aan de bovenzijde te vervangen en het metselwerk van de schoorsteen 
te reinigen.

2018

Vervuiling schoorsteen

Schoorsteen metselwerk2710
Gemetselde schoorsteen dak

Urgentie: 2 Op middellange termijn

09 Buitenschilderwerk

100,00 m1Herstellen / onderhoud

Activiteit: Hvh

Het schilderwerk van de dakgoot en dakoverstek geeft onvoldoende bescherming tegen het 
houtwerk waardoor de kans op houtaantasting toeneemt. Om een goede aanhechting te 
verkrijgen wordt geadviseerd het schilderwerk grotendeels te verwijderen en de dakgoot en 
dakoverstek 2x geheel te voorzien van grondverf en 2x geheel van een dekverf

2016

Wind- en krimpscheuren & onvoldoende dekking

Buitenschilderwerk gootconstructie en kroonlijst, hout (dekkend)4111
Dakgoot en dakoverstek algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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09 Buitenschilderwerk

1,00 pstKlein schilderonderhoud liggende delen en 
vochtgevoelige locaties

Activiteit: Hvh

Als gevolg van uv-straling verlies het schilderwerk haar glans en zal de theoretische 
levensduur van het verfsysteem niet worden behaald. Geadviseerd wordt om periodiek 
klein schilderonderhoud uit te voeren.

2019

Glansverlies / vervuiling

Buitenschilderwerk kozijn&raam, hout (dekkend m2)3110
Gevels algemeen

Urgentie: 2 Op middellange termijn

1,00 pstPeriodiek onderhoud transparant schilderwerk

Activiteit: Hvh

De entreedeur en de deur van het balkon gesitueerd aan de voorgevel van het pand zijn 
uitgevoerd in transparant schilderwerk. Beide deuren hebben onvoldoende dekking en 
glansverlies. Geadviseerd wordt om periodiek de deuren compleet te schilderen, zodat het 
houtwerk voldoende wordt beschermd en er geen glansverlies optreedt.

2016

Onvoldoende dekking / glansverlies

Buitenschilderwerk deur, hout (transparant)3130
Voorgevel

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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09 Buitenschilderwerk

1,00 pstPeriodiek schilderonderhoud

Activiteit: Hvh

Het schilderwerk van de houten constructie inclusief ramen en galmborden heeft 
onvoldoende laagdikte om het houtwerk te beschermen tegen houtaantasting. Geadviseerd 
wordt om het schilderwerk periodiek te onderhouden, zodat de kans op houtaantasting 
wordt beperkt.

2016

Onvoldoende laagdikte

Buitenschilderwerk lamellen en kozijnen, hout (dekkend)4112
Klokkentoren algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstHerstellen / onderhoud kozijnen

Activiteit: Hvh

De schilderwerk van de houten gevelopeningen heeft onvoldoende dekking om het 
houtwerk te beschermen. Plaatselijk ontbreekt zelfs het schilderwerk over de stopverf. 
Geadviseerd wordt om het schilderwerk van de kozijnen plaatselijk te verwijderen, 1x 
plaatselijk bijwerken met grondverf om vervolgens het houtwerk 1x volledig te voorzien van 
een laag grondverf en 2x geheel te voorzien van een dekverf. (OHD04)

2016

Onvoldoende dekking / blank hout

Buitenschilderwerk kozijn&raam, hout (dekkend m2)3110
Algemeen gevel

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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09 Buitenschilderwerk

80,00 m2Periodiek onderhoud schilderwerk traliewerk

Activiteit: Hvh

Het schilderwerk van het traliewerk dient periodiek te worden onderhouden, zodat 
roestvorming en vervolgschade geen kans krijgen.

2019

Onvoldoende dekking / mechanische beschadiging

Buitenschilderwerk traliewerk, metaal3412
Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

57,60 m2Herstellen schilderwerk

Activiteit: Hvh

Het metalen hekwerk bij de koekoek gesitueerd aand e achterzijde van het gebouw en de 
balustrade ter plaatse van de trap naar het souterrain gesitueerd aan de linkerzijgevel 
vertonen roestvorming en afbladderend schilderwerk. Geadviseerd wordt om het hekwerk 
te ontroesten en roestwerend te behandelen (OMS 03)

2017

Onthechting van de ondergrond

Buitenschilderwerk hek, metaal3412
Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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09 Buitenschilderwerk

630,00 m2Herstellen / onderhoud

Activiteit: Hvh

Het verfsysteem van de gevels bladdert plaatselijk af en is vervuild. Geadviseerd wordt om 
de gevels grondig te reinigen, zodat de nieuwe verflaag een goede aanhechting krijgt. 

2016

Vervuiling / afbladderend schilderwerk

Buitenschilderwerk steenachtige ondergrond, Silicaat/KEIM4111
Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstPeriodiek onderhoud schilderwerk ornamenten

Activiteit: Hvh

Het schilderwerk van de ornamenten bladdert plaatselijk af en is sterk vervuild. geadviseerd 
wordt om het schilderwerk van de ornamenten te onderhouden zodat de esthetische 
waarde van het gebouw niet omlaag gaat.

2016

Vervuiling / onvoldoende dekking

Buitenschilderwerk ornamenten, silicaat/KEIM4111
Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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21 Binnenwanden

1,00 pstOntroesten en aanpassen verbindingen

Activiteit: Hvh

Metalen hoekprofiel corrodeert. De verankering uitnemen, ontroesten, behandelen met 
primer tegen corrosie, afwerken met een verfsysteem en opnieuw aanbrengen. 

2016

Corrosie / onderroest staal

Houten draagconstructie toren2811
Toren

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstHerstellen loszittende tegels

Activiteit: Hvh

Diverse tegels zitten los en zijn eruit gevallen. Geadviseerd wordt om het tegelwerk te 
herstellen, zodat de esthetische waarden behouden blijft.

2019

Loszittende delen wand

Wandafwerking tegels4212
Interieur algemeen

Urgentie: 2 Op middellange termijn

31-03-2015
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Interieur

21 Binnenwanden

40,00 m2Opnieuw aanbrengen stucwerk

Activiteit: Hvh

Het plesiterwerk in de in het souterrain is plaatslijk aan het verzanden en vertoont 
vochtdoorslag. Om de ruimte te kunnen gebruiken wordt geadviseerd deze beter te 
ventileren en een hydraulische kalkmortel aan te brengen.

2016

Weinig samenhang / afzanding

Kelder troggewelf, pleisterwerk2220
Souterrain

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstHerstellen scheurvorming

Activiteit: Hvh

Scheuren in binnenwanden. Door zetting van het gehele pand is aan de binnenzijde terug 
te zien. Op verschillende locaties zijn verticale scheuren waargenomen. Om de technische 
eenheid van het metselwerk te waarborgen moet het metselverband worden gehandhaafd 
(zowel in breedte, hoogte en diepte).

2016

Scheurvorming/ wijkende scheuren

Binnenwanden metselwerk2211
Interieur algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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22 Vloeren

1,00 pstHerstellen ontbrekende delen

Activiteit: Hvh

Het tegelwerk in de natte ruimten is beschadigd, waardoor de achterliggende constructie 
gemakkelijk vocht kan opnemen en zorgen voor vervolgschade. Geadviseerd wordt om de 
beschadigde tegels te vervangen en de aansluitingen tussen wand- en vloertegelwerk uit te 
voeren middels een kitrand, zodat ook daaar de waterdicht kan worden gegarandeerd.

2020

Ontbrekende tegels en randaansluitingen

Vloerafwerking, vloertegels4322
Tegelwerk interieur

Urgentie: 3 Op lange termijn

1,00 pstVervangen beschadigde vloertegels

Activiteit: Hvh

Enkele tegels in het souterrain zijn aan de oppervlakte beschadigd. Hierdoor neemt de 
tegel meer vocht op en hierdoor neemt de kans op verdere slijtage toe.

2020

Mechanische beschadigingen

Vloerafwerking Sollenhofner leisteen4322
Tegelwerk interieur

Urgentie: 3 Op lange termijn

31-03-2015
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24 Binnenkozijnen

1,00 pstAanpassen voorzetramen

Activiteit: Hvh

De voorzetramen aan de binnenzijde zijn luchtdicht tegen de buitenwandopeningen 
geplaatst. Hierdoor is de warmteweerstand van het raam verbeterd, maar ontstaat er 
condensvorming welke het schilderwerk en het glas en lood aantast. Geadviseerd wordt 
om de voorzet ramen ventilerend aan te brengen. Hierdoor zal een groot deel van de 
warmtewerende werking behouden blijven, maar de condensvorming zal niet opgeloten 
blijven. Eveneens is het raadzaam om tijdens grote temperatuur verschillen tussen buiten 
en binnen de liggende delen dagelijks droog te maken, zodat het schilkderwerk wordt 
behouden.

2016

Onvoldoende ventilatiemogelijkheden

Voorzetramen3211
Buitenwand openingen algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

25 Binnentrappen

1,00 stHerstellen / onderhoud

Activiteit: Hvh

Periodiek onderhoud kooiladder. Om de veiligheid te waarborgen is jaarlijkse controle van 
belang. 

2016

Periodiek onderhoud

Kooi ladder, metaal2410
Toren

Urgentie: 3 Op lange termijn

31-03-2015
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29 Binnenschilderwerk

1,00 pstPeriodiek onderhoud schilderwerk

Activiteit: Hvh

Het binnenschilderwerk bevat mechanische beschadigen en vervuiling (gebruiksschade) 
Geadviseerd wordt om het binnenschilderwerk te onderhouden, zodat er geen gedateerd 
beeld ontstaat.

2021

Mechanische beschadigingen / vervuiling

Binnenschilderwerk, hout (dekkend) totaal3230
Interieur algemeen

Urgentie: 3 Op lange termijn

1,00 pstPeriodiek schilderonderhoud binnenzijde 
buitenwandopeningen

Activiteit: Hvh

Het binnenschilderwerk van de buitenwandopeningen heeft een te hoge vochtbelasting 
waardoor het schilderwerk gaat afbladderen. Geadviseerd wordt om het 
binnenschilderwerk van de buitenwandopeningen in de cyclus van het buitenschilderwerk 
mee te nemen.

2016

Afbladderent schilderwerk

Binnenschilderwerk kozijn&raam, hout (dekkend)3231
Interieur algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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44 Elektrische-installaties

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

Tijdens de inspectie zijn op diverse locaties bloodliggende electradraden waargenomen. 
Omduidelijk is of deze nog functioneel zijn. Om verwaring en electrocutie gevaar te 
voorkomen wordt geadviseerd de leidingen die niet meer functioneel zijn te verwijderen en 
de overige aan te passen.

2016

Bloodliggende electradraden

Elektra bedrading6311
Interieur algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

Terrein

51 Terreinafwerkingen e.d.

1,00 pstVervangen schoonloop rooster

Activiteit: Hvh

Het schoonloop rooster vertoont roestvorming om vervuiling van het natuursteen te 
voorkomen wordt geadviseerd het rooster te vervangen voor RVS

2018

Corrosievorming

Schoonlooproosters staal9082
Ingang souterrrain tpv linkerzijgevel

Urgentie: 2 Op middellange termijn

31-03-2015
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29 Binnenschilderwerk

1,00 pstPeriodiek schilderwerk steenachtige ondergrond

Activiteit: Hvh

Het sauswerk is verkleurt en vertoont gebruiksschade. Geadviseerd wordt om het 
binnenschilderwerk een opfris beurt te geven.

2021

Mechanische beschadigingen / gebruiksschade

Binnenschilderwerk steenachtige ondergrond4211
Interieur algemeen

Urgentie: 3 Op lange termijn

Installaties

44 Elektrische-installaties

1,00 stHerstellen

Activiteit: Hvh

De dubbele wandcontactdoos is erg gevoelig voor inwatering. Om kortsluiting te voorkomen 
wordt geadviseerd de wandcontactdoos te vervangen voor een spatwaterdichte variant.

2016

Bevuilde onderdelen

Elektra wandcontactdoos buiten6311
Balkon voorgevel

Urgentie: 1 Op korte termijn

31-03-2015
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Jaarplan 2016

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 31-3-2015

ZN00070 • Stadhuis

Lindeplein 1
6440 AG Brunssum

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:

ZN00070 • Stadhuis
Lindeplein 1 • Brunssum

2016Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

01 Gevels
€ 80Trapconstructie en afwerking, natuursteen

Vervuiling / algvorming
2120 1,00 pstReinigen natuurstenen trapbekleding

Linkerzijgevel
€ 2.076Gevelconstructie metselwerk baksteen

Scheurvorming / wijkende scheuren
2120 7,00 m1Inboeten scheuren metselwerk

Algemeen
€ 500Gevelconstructie metselwerk baksteen

Roestend ijzerwerk
2120 1,00 pstVerwijderen roestende onderdelen

Algemeen
€ 70Voegwerk

Gebrekkige aansluiting

2110 2,00 stHerstellen / aanpassen voegwerk 
muurlood

Algemeen
€ 591Voegwerk

Verzand voegwerk (platvol)
2110 7,00 m2Herstellen / vervangen voegwerk

Algemeen
€ 11.592Voegwerk

Foutive materiaalkeuze
2110 122,00 m2vervangen voegwerk

Algemeen
€ 14.901Metselwerk, Kunrader steen

Diversen
2110 15,00 m2Herstellen / vervangen

Algemeen
€ 300Metselwerk, Kunrader steen

Roestend ijzerwerk
2110 1,00 pstVerwijderen roestende onderdelen

Algemeen
€ 890Metselwerk, koekoek

Scheurvorming
2120 3,00 m1Herstellen scheurvorming metselwerk

Linkerzij- en achtergevel
€ 54Metselwerk, koekoek

Vervuiling metselwerk
2120 10,00 m2Reinigen vervuild metselwerk

Linkerzij- en achtergevel
€ 1.656Waterdorpel natuursteen

Scheurvorming/ krimpscheuren
3130 7,00 stHerstellen/ Injecteren

Algemeen
€ 1.367Cement-stuk gekamd blokpatroon

Scheurvorming / uitgedruk metselwerk
3130 3,00 m2Herstellen stucwerk onder de dakrand

Onder dakrand hoofdgebouw
€ 38Waterslag metaal, lood

Roestende bevestigingsmiddelen
3130 1,00 pstVerwijderen roestende bevestiging

Voorgevel
€ 3.000Gevelornamenten,  kapitelen en vazen, 

cement
Barstvorming

3151 1,00 pstHerstellen ornamenten en kapitelen

Algemeen
€ 679Gebogen vensterlijsten, cement stukwerk

Scheurvorming
3151 6,00 stHerstellen gestucte profileringen

Voorgevel en rechtergevel
€ 425Vlaggenmasthouders

Corrosie bevestigingsmiddelen
2430 3,00 stHerstellen roestende onderdelen

Balkon voorgevel
€ 1.214Hekwerk metaal, metaal, smeedijzer

Roestvorming traliewerk
2430 8,00 m2Ontroesten traliewerk

Linker zijaanzicht
€ 1.346Hemelwaterafvoer metaal, zink

Lekkages / mechanische beschadiging
5212 10,00 m1Aanbrengen schopstukken

Algemeen
€ 1.248Hemelwaterafvoer kunststof, pvc

Lekkages / onvakkundige montage

5212 15,00 m1Herstellen / aanpassen 
hemelwaterafvoer

Algemeen

02 Balkons
€ 713Balkon/galerij afwerking, bitumen vloer

Einde economische levensduur
4322 12,00 m2Vervangen dakbedekking

Voorgevel
€ 500Balkon galerij, metselwerk baksteen

Vervuild  metselwerk
3413 1,00 pstReinigen vervuild metselwerk

Voorgevel

03 Buitenkozijnen
€ 1.502Ramen rondboogvormige T raam tweevoudig 

verticaal ingedeelde bovenlichten
Hout aantasting

3120 8,00 stHerstellen stijlen / vervangen 
onderdorpels

Algemeen
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09 Buitenschilderwerk
€ 4.636Buitenschilderwerk gootconstructie en 

kroonlijst, hout (dekkend)
Wind- en krimpscheuren & onvoldoende 
dekking

4111 100,00 m1Herstellen / onderhoud

Algemeen

€ 1.500Buitenschilderwerk lamellen en kozijnen, 
hout (dekkend)

Onvoldoende laagdikte

4112 1,00 pstPeriodiek schilderonderhoud

Klokkentoren
€ 15.000Buitenschilderwerk kozijn&raam, hout 

(dekkend m2)
Onvoldoende dekking / blank hout

3110 1,00 pstHerstellen / onderhoud kozijnen

Algemeen
€ 750Buitenschilderwerk deur, hout (transparant)

Onvoldoende dekking / glansverlies

3130 1,00 pstPeriodiek onderhoud transparant 
schilderwerk

Voorgevel
€ 16.790Buitenschilderwerk steenachtige ondergrond, 

Silicaat/KEIM
Vervuiling / afbladderend schilderwerk

4111 630,00 m2Herstellen / onderhoud

Algemeen
€ 900Buitenschilderwerk ornamenten, 

silicaat/KEIM
Vervuiling / onvoldoende dekking

4111 1,00 pstPeriodiek onderhoud schilderwerk 
ornamenten

Algemeen

21 Binnenwanden
€ 4.654Kelder troggewelf, pleisterwerk

Weinig samenhang / afzanding
2220 40,00 m2Opnieuw aanbrengen stucwerk

Souterrein
€ 5.000Binnenwanden metselwerk

Scheurvorming/ wijkende scheuren
2211 1,00 pstHerstellen scheurvorming

Interieur
€ 640Houten draagconstructie toren

Corrosie / onderroest staal
2811 1,00 pstOntroesten en aanpassen verbindingen

Toren

24 Binnenkozijnen
€ 850Voorzetramen

Onvoldoende ventilatiemogelijkheden
3211 1,00 pstAanpassen voorzetramen

Interieur algemeen

25 Binnentrappen
€ 200Kooi ladder, metaal

Periodiek onderhoud
2410 1,00 stHerstellen / onderhoud

Klokkentoren

29 Binnenschilderwerk
€ 15.000Binnenschilderwerk kozijn&raam, hout 

(dekkend)
Afbladderent schilderwerk

3231 1,00 pstPeriodiek schilderonderhoud binnenzijde 
buitenwandopeningen

Algemeen

44 Elektrische-installaties
€ 50Elektra wandcontactdoos buiten

Bevuilde onderdelen
6311 1,00 stHerstellen

Balkon
€ 1.000Elektra bedrading

Bloodliggende electradraden
6311 1,00 pstHerstellen

Interieur algemeen

€ 176.761

€ 37.120Btw

€ 213.881Totaal inclusief BTW

Totaal object
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€ 1.044Ramen rondboogvormige T raam
Aangetaste weldorpel

3120 5,00 stHerstellen aangetaste weldorpels
Algemeen

€ 292Deur dubbele rondboogvormige deur met 
bovenlicht

Houtaantasting

3131 1,00 stHerstellen kozijnstijl

Voorgevel
€ 200Hang & sluitwerk

Niet goed functionerend hang- en 
sluitwerk

3130 1,00 pstPeriodiek Onderhoud
Algemeen

04 Beglazing
€ 8.000Glas-in-lood

Defecten glas in lood ramen
3120 1,00 pstHerstellen

Algemeen
€ 1.500Afdichting stopverf

Stopverf uitgedroogd
3120 1,00 pstVervangen uitgevallen stopverf

Algemeen

05 Daken
€ 3.179Blindankers, metaal

Corrosievorming
2811 4,00 stOntroesten en roestwerend behandelen

Algemeen
€ 2.500Dakconstructie

onvoldoende stabiliteit dakconstructie
2722 1,00 pstHerstellen dakconstructie

Dak algemeen
€ 5.374Vorsten keramisch

Uitgevallen speciedelen
4712 50,00 m1Herstellen / opnieuw aansmeren

Algemeen
€ 1.270Vorsten metaal

Onvakkundige bevestiging
4712 9,50 m1Herstellen / aanpassen

Algemeen
€ 7.606Dakbedekking bitumen

Einde levensduur
4711 128,00 m2Vervangen bitumineuze dakbedekking

Dak achter
€ 7.919Leibedekking, maasdekking

Poreusheid
4712 20,00 m2Vervangen leibedekking

Algemeen
€ 1.200Lichtstraat patentroede systeem

Einde levensduur patentroeden
3720 1,00 pstVervangen lichtstraat

Platte dak
€ 288Dakkapel houtconstructie < 2m

Gebrekkige aansluiting wangen

3722 2,00 stHerstellen / aanpassen aansluiting 
dakkapel wangen

Achtergevel
€ 618Dakkapel houtconstructie > 2m

Houtaantasting onderdorpel kozijn 
dakkapel

3722 2,00 m1Vervangen onderdorpel dakkapel en 
aanscherven kozijnstijlen

Voorgevel

€ 12.463Gootbekleding zink
Diversen gebreken

4716 104,00 m1Vervangen
Dak algemeen

€ 1.000Gootconstructie en kroonlijst, hout
Weinig samenhang

2716 4,00 m1Herstellen / aanpassen gootconstructie
Algemeen

€ 900Boeiboord multiplex / overstek

Ontbrekende delen / openstaande 
verbindingen

2116 1,00 pstAanbrengen ontbrekende delen / 
herstellen verbindingen

Platte dak

€ 150Loodslab/loket hellend dak
Onvodoende overlap

4712 1,00 pstHerstellen
Algemeen

€ 9.125Loodslab/loket hellend dak
Verwering / vervorming voetlood / zinken 
kilgoten

4712 100,00 m1Vervangen loodslabben hellend dak
Algemeen

06 Schoorstenen
€ 422Schoorsteen metselwerk

Uitgesleten en/of loszittend voegwerk 
(platvol)

2710 5,00 m2Herstellen/ vervangen voegwerk
Dak

31-03-2015
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De structuurvisie van Brunssum vermeld ten aanzien van het Algemeen Beleid voorzieningen dat voor het centrumgebied geldt 
dat voorzieningen ten dienste van de gehele gemeente zijn. Aan het Lindeplein zijn maatschappelijke voorzieningen gewenst.

Het hart van Brunssum wordt gevormd door het huidige winkelgebied in “het ei”, het vijverpark en de kop van de Rumpenerstraat. 
waar deze gebieden elkaar raken, ziet de gemeente als zwaartepunt van het nieuwe centrum van Brunssum. Het Lindeplein 
is het geografische centrum van deze gebieden en vormt daarmee een belangrijke schakel tussen de gebieden. Rond het 
Lindeplein kunnen de stedelijke functies worden gemoderniseerd, gericht op horeca en cultuur.

De gemeente stimuleert deze kwaliteitsslag door zorg te dragen voor adequate vestigingscondities voor voorzieningen die voor 
Brunssum van betekenis zijn. De ontwikkeling van het Lindeplein tot de huiskamer van Brunssum, is één van de prioritaire 
projecten van het masterplan Centrum, zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit biedt kansen voor het Oude Raadhuis.

Jo Evers, centrummanager van Brunssum: “Een versterking van de horeca op het Lindeplein leidt tot meer sfeer en gezelligheid”.

Jack van Oppen, wethouder Economische zaken: “Horeca zorgt voor sfeer en beleving. Bezoekers aan het winkelgebied blijven 
langer. Dat is pure winst voor alle ondernemers, maar ook voor de algehele uitstraling van ons stadshart”.

5 R u I m T E L I J k  B E L E I D 

74. Oude raadhuis in relatie tot Lindeplein en winkelgebied in “het Ei”

het Ei

Lindeplein
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5.1   Opname bestemmingsplan functies

Het Oude Raadhuis valt binnen het vigerende bestemmingsplan Brunssum | Artikel 4 Centrum 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel op de begane grond, met dien verstande dat detailhandel op de verdieping is toegestaan daar waar aanwezig ten 
    tijde van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan; 
b. consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten op de begane grond;c. cultuur en ontspanning daar waar aanwezig 
    op 24 februari 2010;
d. dienstverlening daar waar aanwezig op 24 februari 2010;
e. horeca op de begane grond, met dien verstande dat horeca op de verdieping is toegestaan daar waar aanwezig op 24 februari 
    2010;
f. kantoor daar waar aanwezig op 24 februari 2010;
g. maatschappelijke voorzieningen daar waar aanwezig op 24 februari 2010;
h. verkeer;
i. terrassen met dien verstande dat hierbij minimaal 1 m van het trottoir beschikbaar blijft voor voetgangers;
j. ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang’ een onderdoorgang;
k. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vom van centrum - voetgangersgebied’ een voetgangersgebied;
l. bestaand wonen 

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, parkeervoorzieningen, pleinen, groenvoorzieningen, 
voorzieningen van openbaar nut, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

75. Bestemmingsplan Brunssum 2013
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c. de eerste bouwlaag van een nietwoonfunctie heeft een hoogte van maximaal 4,5
m en bouwlagen op de verdieping hebben een maximale hoogte van 3,2 m;

d. een bouwlaag ten behoeve van een woonfunctie heeft een maximale hoogte van
3,2 m;

e. het bebouwingspercentage per bouwvlak is maximaal 100%;

f. de voorgevel van een gebouw dient in of evenwijdig aan de voorste bouwgrens te
worden opgericht;

g. de inhoud van een woning dient minimaal 150 m³ te bedragen;

4.2.2 Ondergronds bouwen

Ondergronds bouwen voldoet aan de volgende kenmerken:

a. gebouwd binnen of buiten het bouwvlak;

b. de verticale bouwdiepte van een (ondergronds) bouwwerk mag maximaal 5 m
bedragen.

4.2.3 Aan en uitbouwen en bijgebouwen

Aan en uitbouwen en bijgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a. aan en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak
worden opgericht;

b. een aan of uitbouw of bijgebouw op een bouwperceel met een nietwoonfunctie
dient op een minimale afstand van 4 m achter de voorgevelrooilijn van het
hoofdgebouw te worden geplaatst;

c. in afwijking van het bepaalde in lid 4.2.3 onder b dient een aan of uitbouw op een
bouwperceel met een woonfunctie op een minimale afstand van 3 m achter de
voorgevelrooilijn van de woning te worden geplaatst;

d. in afwijking van het bepaalde in lid 4.2.3 onder c is het toegestaan om per
gestapelde woning / bovenwoning bijgebouwen op te richten tot op de
voorgevelrooilijn met een maximum oppervlak van 20 m², met dien verstande dat
een afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van minimaal 3 m in acht dient te
worden genomen;

e. aan en uitbouwen en bijgebouwen mogen, in afwijking van het bepaalde in lid
4.2.3 onder c op een afstand van minimaal 2,4 m achter de voorgevelrooilijn
worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand van de aan of uitbouw of
het bijgebouw tot de openbare weg minimaal 5 m bedraagt;

f. een aan en uitbouw en bijgebouw dient in, of op een minimale afstand van 1 m,
van de zijdelingse perceelsgrens te worden geplaatst, met dien verstande dat
maximaal 50% van de zijdelingse perceelsgrens bebouwd mag worden;

g. de goothoogte van een aan en uitbouw en bijgebouw bedraagt maximaal 3,2 m;

h. de bouwhoogte van een aan en uitbouw en een bijgebouw bedraagt maximaal 6
m;

i. de gezamenlijke oppervlakte aan en uitbouwen en bijgebouwen voor zover
gelegen buiten het bouwvlak bedraagt 70 m² per bouwperceel;

j. het maximale bebouwingspercentage per bouwperceel bedraagt 50 voor
grondgebonden woningen en 60 voor gestapelde woningen;

4.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwwerken geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:
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Inhoud
Afdrukken

Gemeente: Brunssum
Plannaam: Bestemmingsplan Centrum
Status: Vastgesteld
Status Datum: 24022010

Artikel 4 Centrum

 

4.1 bestemmingsomschrijving

De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel op de begane grond, met dien verstande dat detailhandel op de
verdieping is toegestaan daar waar aanwezig ten tijde van ter visie legging van
het ontwerpbestemmingsplan;

en tevens voor:

b. consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten op de begane grond;

c. cultuur en ontspanning;

d. dienstverlening;

e. horeca op de begane grond, met dien verstande dat horeca op de verdieping is
toegestaan daar waar aanwezig ten tijde van ter visie legging van het
ontwerpbestemmingsplan;

f. kantoor;

g. maatschappelijke voorzieningen;

h. verkeer;

i. terrassen met dien verstande dat hierbij minimaal 1 m van het trottoir beschikbaar
blijft voor voetgangers;

j. ter plaatse van de aanduiding onderdoorgang een onderdoorgang;

k. ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van centrum voetgangersgebied
een voetgangersgebied;

l. bestaand wonen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding maximum
aantal wooneenheden nieuwbouw van woningen is toegestaan tot het maximum
zoals aangeduid;

met bijbehorende gebouwen bouwwerken geen gebouwen zijnde, parkeervoorzieningen,
pleinen, groenvoorzieningen, voorzieningen van openbaar nut, water en voorzieningen voor
de waterhuishouding, tuinen en erven.

4.2 bouwregels

 

4.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a. gebouwd binnen het bouwvlak;

b. het aantal bouwlagen mag niet meer bedragen dan aangeduid;
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behoeve van detailhandel geen duurzame ontwrichting van
het bestaande voorzieningenniveau tot gevolg heeft, waarbij
advies dient te worden gevraagd bij het Ministerie van
Economische Zaken Rijksconsulentschap Limburg;

3. en er geen sprake is van een onevenredige aantasting van
de parkeerbalans.
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a. de bouwhoogte is maximaal:

1. erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn: 1 m;

2. erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn: 2 m;

3. carport / terrasoverkapping: 3,2 m;

4. voorzieningen voor openbare verlichting en vlaggenmasten: 8 m;

5. antennemasten: 12 m;

6. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 3 m.

b. de oppervlakte van carport en terrasoverkapping elk maximaal 30 m2.

4.3 ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

a. lid 4.2.1 onder b ten behoeve van het oprichten van een extra bouwlaag en/of lid
4.2.1 onder c dan wel d ten behoeve van het afwijken van de maximale
bouwhoogte van een bouwlaag, met dien verstande dat de overschrijding van de
maximaal toegestane totale bouwhoogte met niet meer dan 3,2 m wordt
overschreden;

b. het bepaalde in lid 4.2.3 onder j voor het ophogen van het maximale
bebouwingspercentage naar 60.

4.4 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten behoeve van:

a. de situering en afmetingen van gebouwen en andere bouwwerken, indien dit
noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. de ruimtelijke kwaliteit en/of het stedenbouwkundig beeld ter plaatse;

c. het aantal parkeervoorzieningen;

d. de situering van parkeervoorzieningen;

e. de situering van onderdoorgangen.

4.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval begrepen:

a. nieuwvestiging van bedrijven in de vorm van cultuur en ontspanning,
dienstverlening, kantoor, en maatschappelijke voorzieningen;

b. nieuwvestiging van de woonfunctie.

4.6 ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 4.1 onder a
of b voor de uitoefening van detailhandel of consumentverzorgende ambachtelijke
activiteiten op de eerste verdieping met dien verstande dat:

1. de uitbreiding direct verband houdt met de
detailhandelsbranche of het consumentverzorgend ambacht
op de begane grond van het perceel;

2. dan wel kan worden aangetoond middels een beperkt
distributie planologisch onderzoek, dat de uitbreiding ten
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beslistabel onderzoeksplicht bij bestemmingsplanwijziging als bedoeld in artikel 3,1 Wro, afwijking van het bestemmingsplan
als bedoeld in artikel 3,6 Wro en artikel 2,12 Wabo en omgevingsvergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2,1,
eerste lid onder a, b, f, g en h Wabo en artikel 2,2, eerste lid onder b, sub 1, en c Wabo

omschrijving categorieën verstoringsdiepte oppervlakte
Cat. archeologische gebieden bodemingreep bodemingreep

1 Monumenten: terreinen van zeer hoge waarden, wettelijk beschermd nvt nvt vergunningaanvraag bij Rijk (RCE) conform monumentenwet

2 Monumenten: terreinen van zeer hoge waarde > 40 cm > 100 m2
nee nee geen onderzoeksplicht

nee ja geen onderzoeksplicht

ja nee geen onderzoeksplicht

ja ja onderzoeksplicht (inwinnen advies senior-archeoloog over aard uit te voeren onderzoek)

3 Overige monumenten en gebieden met een hoge verwachtingswaarde > 40 cm > 250 m2
nee nee geen onderzoeksplicht

nee ja geen onderzoeksplicht

ja nee geen onderzoeksplicht

ja ja onderzoeksplicht (inwinnen advies senior-archeoloog over aard uit te voeren onderzoek)

4 Gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde > 40 cm > 2.500 m2
nee nee geen onderzoeksplicht

nee ja geen onderzoeksplicht

ja nee geen onderzoeksplicht

ja ja onderzoeksplicht (inwinnen advies senior-archeoloog over aard uit te voeren onderzoek)

5 Gebieden met een lage verwachtingswaarde >40 cm > 10.000m2
nee nee geen onderzoeksplicht

nee ja geen onderzoeksplicht

ja nee geen onderzoeksplicht

ja ja onderzoeksplicht (inwinnen advies senior-archeoloog over aard uit te voeren onderzoek)

6 Geen verwachtingswaarde nvt nvt geen onderzoeksplicht

Parkstadgemeenten

wel of geen onderzoeksplicht?

5.2   Opname archeologische waardekaart 

Het Oude Raadhuis behoort archeologisch gezien tot een gebied met een “lage verwachtingswaarde” Dit betekent dat indien er in 
de grond wordt gegraven er “geen meldingsplicht” is.
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In dit hoofdstuk is de marktanalyse beschreven. Dit wordt gedaan om de markt die aanwezig is in de gemeente Brunssum in 
kaart te brengen. De marktanalyse wordt verricht door middel van de DESTEP methode. Dit betekend dat er onderzoek wordt 
verricht naar de marktaspecten demografie, economie, sociaal-cultureel, technologie, ecologie en politiek. DESTEP is dus een 
middel waarmee een beeld verkregen kan worden van de externe (macro) omgeving waarin een organisatie actief is. Inzicht in de 
externe omgeving van een organisatie is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen veroorzaakt 
door het landschap waarin een onderneming opereert. Afstemmen van het strategisch beleid op de bevindingen van DESTEP-
analyse stelt een onderneming in staat om succesvol actief te zijn in haar omgeving. Dit is van belang bij de keuze voor de 
programmering van functie(s) voor het Oude Raadhuis. 

6.1   Demografie

zuid-Limburg heeft een bevolkingsaantal van 604.154. Brunssum heeft daarvan 28.448 inwoners, waarvan 19% jonger is dan 
20 jaar, 59% tussen de 20 tot 65 jaar en 22% van 65 jaar of ouder. Er is een daling van -4% te zien in de bevolkingsgroei van 
Brunssum, verwacht wordt dat in 2025 de daling zelfs uitbreid tot -11,47%. (CBR, 2017)

Een huishouden van 2 personen is in Brunssum het meest voorkomend met 38%, daarna is 36% een éénpersoonshuishouden, 
14% is een huishouden met 3 personen en ten slotte omvat 12% van de huishoudens 4 personen of meer. Hiermee omvat het 
gewogen gemiddelde huishouden in Brunssum 2 personen. (CBR, 2017)

Het gemiddelde inkomen van de personen met een inkomen in Brunssum ligt op 22.800 euro per jaar. Dit is een stuk lager 
dan het landelijk gemiddelde inkomen dat op 31.700 euro ligt. uit de statistieken van RTLbuurtfacts blijkt dat de inwoners van 
Brunssum bij ‘de armste van Nederland horen’. ze hebben gemiddeld 21.500 euro per persoon per jaar te besteden. Dat is 10% 
minder dan het landelijk gemiddelde van 23.500 euro.  (CBR, 2017)

6 m A R k T v E R k E N N I N G 6.2   Economie

Conjunctuur
Al een langere tijd bevindt de Nederlandse economie zich in de herstelfase, en is nu officieel uit de crisis. De laagconjunctuur is 
niet meer aanwezig en de economische conjunctuur bevindt zich nu rond de trend. Dit betekend dat er geen hoge werkloosheid, 
geringe economische bedrijvigheid en een voorzichtige besteding door consumenten meer is. Op de conjunctuurklok van het 
CBS stijgen alle indicatoren, behalve die van de rente (Centraal Bureau van de Statistiek, 2016). Deze factor maakt een sneller 
economisch herstel mogelijk. mensen zullen minder sparen en meer besteden bij een laag rente percentage, hierdoor wordt er 
meer geld in de economie gebracht.

Werkgelegenheid
Het werkloosheidspercentage van de gemeente Brunssum was in 2015 7,2%. Hiermee ligt de gemeente boven het 
landelijk percentage van 6,9%. De bevolkingsgroep tussen de 15 tot 25 jaar heeft het hoogste werkloosheidspercentage, 
namelijk 11,6%. In de gemeente Brunssum is ook geen groot aanbod van vacatures, dit kan de oorzaak zijn van het hoge 
werkloosheidpercentage. vergeleken met de werkloosheidpercentages van voorgaande jaren, wordt verwacht dat het 
werkloosheidspercentage zal afnemen. In 2012 was dit 6,0% en in 2013 7,2%, dit zijn ernstige stijgingen. In 2014 was, midden 
in de economische crisis, de top bereikt met een werkloosheidspercentage van 7,4%. De werkloosheid is dus verminderd in 
2015 naar 7,2% en aangezien de economie zich in de herstelfase bevindt, zal dit in de komende jaren nog meer afnemen. (RTL 
Nieuws, 2016)

72% van de beroepsbevolking uit Brunssum werkt buiten eigen gemeente. 55% van die pendelaars werkt in Heerlen, maastricht 
of Sittard-Geleen. Brunssum heeft een inkomende pendel van circa 3.480 personen. Ongeveer 50% van de banen in Brunssum 
wordt ingevuld door mensen van buiten. (Limburg Economic Development, 2015)
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Vastgoedvoorraad
Brunssum heeft een totale vastgoedvoorraad van 14.355 woningen, deze hebben een gemiddelde woningwaarde van € 179.889. 
58% van de woningvoorraad zijn koopwoningen en 42% zijn huurwoningen. Op het moment van schrijven zijn er 332 woningen 
te koop en 40 woningen te huur (woningmarktcijfers, 2017). verder staan er vier panden te huur en vijf panden te koop die 
recentelijk zijn benut als horeca- of kantoorobject. Deze panden hebben een gemiddeld oppervlak van 200 m2. (Funda, 2017) 

volgens de bevolkings- en huishoudensprognose Limburg zal de woningvoorraadbehoefte in Brunssum elk jaar dalen. Dit heeft 
mede te maken met de daling van de bevolkingsaantallen. (neimed, 2016)
 
Toerisme
wat betreft toerisme is Limburg de op één na grootste provincie met het aantal overnachtingen, dit was 10,7 miljoen in 2014. 
Buitenlandse gasten trekken vooral naar Limburg voor huisjesterreinen; zakelijke gasten maken juist veel gebruik van hotels. Het 
aanbod aan accommodaties in een provincie speelt hierbij een rol. voor lange vakanties zijn de toeristen gebieden in Noord- en 
midden Limburg al jaren een belangrijke plaats. Hiermee wordt de populariteit van bosrijke omgevingen als bestemming voor 
lange binnenlandse vakanties onderstreept. (CBS, 2015)

Eind 2010 lanceerde Jean Gelissen het plan om een cluster van themaparken te ontwikkelen en deze te vestigen in Brunssum. 
Het park, dat gepland zijn deuren opent in 2022, moet vijf miljoen bezoekers per jaar gaan trekken. (Provincie Limburg)

Bedrijvigheid en concurrentie
Het aantal winkelruimtes zal in Brunssum de komende tien jaar met bijna 24% afnemen. Dat is procentueel de hoogste daling in 
Limburg. De vergrijzing van de bevolking en de lage aantallen van geboren kinderen spelen daarbij een rol. (1limburg, 2015)

70% van de alledaagse voorzieningen in de gemeente (winkels voor alledaagse inkopen, restaurants, cafés, sportclubs, 
huisartsen) wordt gedragen door mensen die in Brunssum wonen, maar elders werken. (Limburg Economic Development, 2015)

De horeca sector in Brunssum heeft te maken met een kleine daling, met name de cafetaria’s. Echter blijven de restaurant en 
hotel, pension en conferentie-oorden branches op pijl. Het huidige aanbod van de hotel, pension en conferentie-oorden branche 

in Brunssum is relatief laag voor een dorpskern, namelijk slechts 6 vestigingen. meer investeren in deze branche zou gewenst 
zijn en zou het centrumgebied ten goede komen. Gezien de locatie van het oude raadhuis als schakel tussen het Lindeplein en 
het winkelgebied, is de ligging van het Oude Raadhuis ideaal. Er is voldoende parkeergelegenheid op het nieuw aan te leggen 
Lind eplein. (Etil, 2015)

Ondanks dat de aantal winkelruimtes en de vestigingenontwikkeling van de detailhandel sterk afneemt, is er nogsteeds een 
relatief groot aanbod van detailhandel. Daarnaast zijn er weinig tot geen (culturele) uitleen- en expositieruimten. (Etil, 2015)

Een belangrijke ontwikkeling in de bedrijvigheid is dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het 
aantal zelfstandigen zonder personeel (zzP’ers) de afgelopen 10 jaar sterk is toegenomen en deze aantallen nog steeds stijgen. 
Vooral in de commerciële dienstverlening maakte het aantal ZZP’ers een opmars.

6.3   Sociaal-cultureel

Vrijetijdsbesteding
Brunssum telt een groot aantal voorzieningen voor sport, cultuur en recreatie.  zo telt de gemeente onder andere zes 
carnavalsverenigingen, zeventien culturele verenigingen, twaalf muziekverenigingen, vier folkloristische (muziek en dans) 
verenigingen, 21 zangverenigingen, een oranjevereniging, twee schilderclubs, vijf scoutingverenigingen en een schutterij. 
(webwijs in Brunssum, 2017)

Subculturen
Brunssum is een gemeente met een internationale allure. In de stad wonen talloze nationaliteiten, niet alleen uit de Eu-regio, 
maar uit alle hoeken van de wereld: in de afgelopen eeuw hebben zich vele duizenden immigranten hier gevestigd, aangetrokken 
door de opkomende mijnindustrie. Het percentage allochtonen is dan ook maar liefst 24%. Het grootste deel van deze 
allochtonen zijn westerse allochtonen, namelijk 21%. westerse allochtonen zijn bijvoorbeeld allochtonen uit een van de landen 
in Europa, Noord-Amerika, Indonesië of Japan. 3% van de bevolking valt onder de catogorie niet-westerse allochtonen, waarvan 
1% marrokaans is. (Drimble, 2017)
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Veiligheid
De sociale overlast in Brunssum krijgt een goede score van 2.8, de score loopt van 0 (=nooit overlast) t/m 10 (=zeer veel 
overlast). Daarnaast voelt 4% van de bevolking in Brunssum zich onveilig in de eigen buurt, dit is beter dan het gemiddelde in de 
regio zuid-Limburg. Echter zijn er wel veel misdrijven geconstateerd in de gemeente Brunssum. zo zijn er in totaal 259 misdrijven 
per 1000 inwoners, dit is ver boven het Nederlands gemiddelde van 48 misdrijven per 1000 inwoners. (RTL nieuws, 2016)

6.4   Technologie

Technische ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen zijn bepalend voor de wijze waarop de vraagstukken benaderd en gerealiseerd zullen worden. 
De digitalisering van dienstverlening is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Denk hierbij aan websites waar men ruimtes kan 
aanbieden om te verhuren of verkopen. Door middel van de automatisering online hoeft men geen eigen planning schema’s of 
betaling procedures meer bij te houden, maar wordt dit digitaal al meteen verwerkt bij een bestelling. zo biedt de digitale wereld 
steeds meer mogelijkheden op diverse vlakken.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is op dit moment van groot belang, zo wilt de overheid in 2020 dat alle nieuwe gebouwen in Nederland 
energieneutraal gebouwd worden. woningen zullen steeds meer een eigen energiebron worden, maar ook gaan mensen steeds 
meer eigen voedselbronnen produceren. Huishoudens gaan zo meer in de eigen primaire behoeften voorzien. (FGH Bank, 2015)

Intensivering vastgoed
Daarnaast wordt intensivering verwacht in het begruik van vastgoed. Steeds vaker wordt er door werknemers thuis gewerkt, 
hierdoor krijgt het kantoor een belangrijkere functie. Door deze verandering moeten kopers met meer markten rekening houden 
bij de aanschaf van een (kantoor)pand (Participaties, 2015). Daarnaast is toekomstbestendig vastgoed iets dat steeds vaker 
voorkomt. Het gaat er hierbij om dat het vastgoed voldoende adaptief vermogen heeft om in de toekomst verzekerd te zijn van 
een gebruiker.

6.5   Ecologie

Flora en fauna
In het zuiden van Brunssum ligt het enige grote aaneengesloten heidegebied van zuid-Limburg, de Brunssummerheide. Het is 
een sterk geaccidenteerd heide- en bosgebied in de oostelijke mijnstreek. Er zijn grote hoogteverschillen ontstaan doordat er 
door het gebied een aantal aardbreuken lopen. De hoogste delen liggen op het oude maasterras; in de lagere delen is tertiair 
zand aanwezig. Dit zogenaamde zilverzand is uiterst voedselarm. In de oorsprong van de Rode Beek en op de Brandenberg zijn 
doorstroomveentjes aanwezig en er zijn een tweetal hellingveentjes op locaties waar aardbreuken liggen. Het gebied bestaat 
uit droge en natte heide, actief hoogveen, bron- en broekbos, aangeplant grove dennenbos, een open zandvlakte, vochtige 
hooilanden, droge schraalgraslanden en een beek die zijn natuurlijk karakter heeft behouden. De Brunssummerheide behoord bij 
de natuurmonumenten en is hiermee een beschermd natuurgebied. (mvEz, 2017)

Aan de oostzijde grenst aan het gebied nog een heidegebied op Duits grondgebied, de Teverener Heide. Het gebied is een 
afwisseling tussen heide, bos, meren en veenlandschap. Ook de Teverener Heide is een beschermd natuurgebied, maar beschikt 
over veel faciliteiten zodat bezoekers de natuur kunnen beleven. (HeideNaturpark, 2017)

Woonmilieu
Beleidsprioriteiten Brunssum: 

 •   Aantrekkelijke leefgemeente
 •   Goede balans economische impulsen uit de toeristische sector
 •   Behoud waardevolle natuur

Brunssum beschikt over een prettig en veilig woonmilieu, en heeft een levensvatbaar voorzieningenniveau. met burgers en 
andere partners versterkt Brunssum haar functie van aantrekkelijke leefgemeente. Buiten de bebouwde kom is ruimte voor het 
ontwikkelen van een goede balans tussen economische impulsen uit de toeristische sector, recreatieve mogelijkheden en behoud 
van waardevolle natuur. (Limburg Economic Development, 2015)
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Planontwikkeling in de regio Parkstad Limburg, waar Brunssum onderdeel van is, stuurt voor wat betreft regionale ambities op de 
woningmarkt. Deze ambities betreffen een kwalitatieve opwaardering van de woningmarkt en de woonomgeving. 
 

6.6   Politiek 

Wetgeving 
Op het vlak van wetgeving is het belangrijk om rekening te houden met het aanvragen van eventuele wijzigingen in het 
bestemmingplan, hierin wordt op moment van schrijven beschreven dat de locatie een kantoorfunctie heeft. Daarnaast moet de 
nieuwe bestemming voldoen aan alle eisen in het BouwBesluit 2012. Ten slotte is het van belang om rekening te houden met 
monumentale onderdelen van de panden, ook hier zijn regels en eisen aan gesteld. 

Subsidie 
Bij het onderhouden en restaureren van monumenten heeft de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed verschillende 
subsidieregelingen. Zo hebben zij de instandhoudings-subsidie, hiermee kan een gedeelte van het onderhoud gefinancieërd 
worden. Daarnaast is er de restauratiesubsidie, deze subsidie kan verkregen worden bij restauratiewerkzaamheden. Ten slotte 
is er subsidie voor herbestemming. Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en geeft de kans aan 
investeerders om een herbestemming voort te zetten. (monumenten.nl, 2016)

6.7   Conclusie

Brunssum heeft te kampen met vergrijzing, dit is waarschijnlijk een gevolg van weinig aanbod van vacatures en 
bedrijfsvestigingen. Hierdoor is het niet aantrekkelijk voor bevolking tussen de 25 t/m 65 jaar om zich te vestigen in Brunssum. 
Deze leeftijdscategorie is nu nog in overmaat maar loopt langzaam af. Dit is ook te zien aan het grote aantal woningen die te 
koop staan. voor de jongeren bevolking tot 20 jaar is er echter genoeg aanbod van vrijetijdsbesteding. 

De inwoners van Brunssum hebben vergeleken met het landelijk gemiddelde weinig te besteden. Een oorzaak hiervan is het 
relatief hoge werkloosheidspercentage van 7,2%. 

Natuurgebieden, zoals de Brunssummerheide, rondom Brunssum zijn grote publiekstrekkers. De gemeente Brunssum investeert 
dan ook om het aantal toeristen te vergroten. Er zijn echter in Brunssum weinig accomodaties voor toeristen, hier is dan ook 
ruimte voor extra aanbod. Toeristen komen voornamelijk voor lange vakanties naar Limburg; zakelijke gasten maken voornamelijk 
gebruik van hotels. De ontwikkeling van het themapark dat in 2022 geopend moet worden biedt grote kansen voor het toenemen 
van het aantal toeristen.

De vraag naar de restaurants en hotel, pension en conferentie-oorden branche is kansrijk, ook kan er vraag zijn naar (culturele) 
uitleen- en expositieruimten doordat daar weinig aanbod van is. Tevens is het aanbod van de detailhandel relatief groot, 
hier is dus geen extra vraag naar. Een interessante ontwikkeling is het toenemende aantal zzP’ers. zzP’ers hebben slechts 
kleinschalige kantoorruimte nodig, het is mogelijk dat hier dan ook vraag naar is aangezien het aanbod van kantoorruimte in 
Brunssum alleen grote kantoorruimtes zijn.

Daarnaast zal duurzaamheid en intensivering van het gebruik van vastgoed steeds belangrijker worden. mensen werken steeds 
vaker thuis waardoor andere eisen worden gesteld aan de woning, zoals een gezonder leefklimaat dat in verband staat met een 
duurzaam pand. 

Ten slotte moet er, behalve voor een kantoorfunctie, rekening gehouden worden met het aanvragen van functie wijzigingen in 
het bestemmingsplan. Doordat het pand geregistreed staat als monument zijn er veel kansen voor subsidie gunningen, dit heeft 
betrekkening op onderhoudt, restaureren, herbestemmen en verduurzamen. 
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7.1   Doelgroepanalyse

Om in kaart te brengen welke doelgroepen in aanmerking komen voor de herbestemmingsconcepten is er een doelgroepanalyse 
gemaakt door middel van het segmenteren van de markt. Hierdoor kan er specifieker in kaart gebracht worden welke 
bestemmingen succesvol zullen zijn en welke juist niet. Hieronder worden de verschillende doelgroepen beschreven en 
beoordeeld.

Jongeren
zoals gebleken in de marktanalyse is er voor de jongeren bevolking tot 20 jaar genoeg aanbod van vrijetijdsbesteding. Hiervoor is 
de vraag dan ook laag en is dit segment kansarm. 

De jongeren bevolking van 18 t/m 25 jaar, voornamelijk studenten, wilt in of dichtbij het centrum wonen van de desbetreffende 
studentenstad, zogeheten A-locaties van studentenwoningen. Buiten het centrumgebied wordt er vooral gekeken naar de 
beschikbaarheid van het openbare vervoer. Als aan deze eis voldoende wordt voldaan spreekt men van een B-locatie. wanneer 
dan ook de beschikbaarheid van het openbare vervoer ontbreekt of gebrekkig is, is er sprake van een C-locatie. (ING, 2014) 

De locatie van het raadhuis is duidelijk geen A-locatie, maar ligt tegen een C-locatie aan. Brunssum is geen studentenstad en er 
is geen treinstation aanwezig. Reistijden per openbaar vervoer naar de grotere studentensteden, zoals maastricht, overschrijden 
al snel een uur.

Starters en senioren
uit de marktanalyse is al gebleken dat de bevolking tussen de 25 t/m 65 jaar aan het afnemen is. Deze leeftijdsgroep woont 
graag zo dichtbij mogelijk bij de werkomgeving, daarnaast willen zij ook dichtbij vrienden en familie wonen door de sterke 
behoefte aan sociale contacten. Hierdoor is de locatie van het raadhuis niet optimaal voor deze doelgroep. Brunssum is geen 
veel gebruikt werkgebied, dit zijn eerder de grotere steden in de buurt zoals maastricht of Heerlen en Sittard. 

7 H A A L B A A R H E I D S S T u D I E
Ouderen
Dan is er de groep ouderen (65+ jaar). uit de marktanalyse is al gebleken dat er sprake is van vergrijzing in Brunssum. Samen 
met de vergrijzing in de rest van Nederland is er vraag naar ouderenwoningen. Tevens worden ouderen geconfronteerd met het 
niet aansluiten van de woonwensen. Ouderen verwachten luxere, grotere gelijkvloerse woningen in de nabije veilige omgeving. 
Ruime appartementen met drie á vier kamers in hun eigen wijk/dorp voldoen aan hun eisen. (Nouws, 2015)

Daarnaast willen ouderen relatief veel ruimte en vrijheid. zo kunnen zij beter hun hobby uitoefenen of iemand laten logeren. 80 tot 
100 m2 oppervlak met daarbij voldoende buitenruimte is daarbij zeer wenselijk. (Rietman, 2011)

Het raadhuis heeft een zeer wenselijke omgeving voor ouderen, er is veel ruimte en vrijheid. veel ouderen houden van 
natuur waardoor de natuurgebieden rondom Brunssum het complex aantrekkelijk maakt. Echter heeft het complex meerdere 
verdiepingen en kleine ruimtes die niet aangepast mogen worden door de monumentale waardes ervan. Hierdoor is er ook een 
kleine kans dat woonwensen van ouderen gerealiseerd kunnen worden. 

Arbeidsmigranten en expats
De Rijksoverheid stimuleert gemeenten, huisvesters en werkgevers meer tijdelijke woonruimte voor deze groep te creëren. Op 
het moment verblijven 400.000 arbeidsmigranten in Nederland, en de vraag naar (tijdelijke) huisvesting voor deze groep blijft de 
komende jaren groot. Het raadhuis moet voor deze doelgroep verbouwd worden tot (tijdelijke) woonruimte. Door dit te realiseren 
zal ongetwijfeld de leeftijdsgroep onder de 65 jaar toenemen in plaats van afnemen, wat goed is voor de aantrekkelijkheid van 
Brunssum. Echter is er een negatieve houding van de bevolking tegenover migranten welke vooral gerelateerd is aan werk, 
sociale zekerheid en huisvesting en houdt daarmee ook verband met de zorgen over het eigen inkomen en de economie. (SER, 
2014)

Alhoewel er een grote vraag is naar huisvesting van arbeidsmigranten en expats, kan realiseren hiervan een bedreiging zijn voor 
Brunssum. Een algemene vrees bij (arbeids)migratie is dat migranten de arbeidsplaats innemen van binnenlandse werknemers. 
Daarbij is de werkloosheid in Brunssum al relatief hoog, waardoor meer aanbod van werkzoekende niet gewenst is. (SER, 2014)
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Toeristen
uit het marktonderzoek bleek dat toeristen belangrijk zijn voor de gemeente Brunssum, er komen dan ook veel toeristen naar de zuid-
Limburgse natuurgebieden. De omringende natuurgebieden maken de locatie van het raadhuis dan ook zeer uniek. Deze toeristen 
moeten natuurlijk wel opgevangen worden. Aangezien het aanbod van hotels in Brunssum erg klein is, is er een grote kans dat een 
invulling hiervoor succesvol kan zijn voor de herbestemming van het raadhuis. 

Om het succes van een toeristen accommodatie te vergroten is het belangrijk om te kijken naar trends en de persoonlijke eisen van 
toeristen die zij stellen daaraan. Een eerste trend is dat prijs en beleving steeds belangrijker wordt. De kwaliteit van het verblijf moet 
zo goed mogelijk zijn waarbij de prijs zo scherp mogelijk is. 3-sterren hotels komen, met ruim 28,5%, het meest voor in Nederland. 
Daarnaast is de consument bereid om een meerprijs te betalen als de accommodatie een bijzondere herinnering of beleving creëert. 
De kansen voor de hotelmarkt liggen op het gebied van online profilering en diversificatie naar doelgroep. De goede online profilering 
is van doorslaggevend belang voor het verleiden van de consument om tot boeking over te gaan. Daarnaast is een hotelconcept 
succesvoller wanneer het aangepast is naar de behoefte van een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld de groeiende groep ouderen. 
(Rabobank, 2016)
 
Conclusie
uit de doelgroepanalyse wordt geconcludeerd dat de doelgroepen jongeren, starters en senioren en ouderen afvallen voor de 
herbestemming van het raadshuis. voor jongeren onder de 20 jaar is al genoeg aanbod voor vrijetijdsbesteding en voor studenten is er 
sprake van een C-locatie. Dit betekend dat de locatie niet in het centrum van de desbetreffende studentenstad is en er ook een slechte 
beschikbaarheid van openbaar vervoer is. Deze situatie is zeer onaantrekkelijk voor studenten waardoor er een kleine kans op slagen 
is. voor ouderen blijkt de herontwikkeling niet realiseerbaar te zijn. Door de monumentale waarde van de panden blijken deze niet te 
kunnen voldoen aan de eisen van ouderen. voor de doelgroep starters en senioren is de locatie onaantrekkelijk, dit komt voornamelijk 
omdat zij dichtbij hun werkomgeving willen wonen. Brunssum wordt weinig gebruikt als werkomgeving waardoor er een kleine vraag is 
naar starterswoningen. 

Er blijkt een grote vraag te zijn naar huisvesting door de doelgroep arbeidsmigranten en expats. Echter, zal het realiseren van 
huisvesting voor deze doelgroep het werk- en woonmilieu bedreigen en wordt dit ook afgeraden.

voor toeristen blijkt de locatie optimaal te zijn, dit komt voornamelijk door de natuurgebieden en de nabije bereikbaarheid van Duitse 
en Belgische toeristen. Door de grote aantallen toeristen die jaarlijks de zuid-Limburgse natuur bezoeken is er een grote vraag naar 
overnachtingsplaatsen in deze omgeving. Tevens zijn er weinig hotels in Brunssum, wat de vraag nog groter maakt. Toeristen blijken de 
enige kansrijke doelgroep te zijn.

7.2   Functiebepaling

In dit hoofdstuk worden bestemmingsconcepten bepaald. Dit is gedaan door aan de hand van de voorgaande analyses een 
SWOT-analyse op te stellen. De mogelijke bestemmingen zijn beschreven en beoordeeld voor een definitieve selectie. Ten slotte 
zijn er van de definitieve selectie (gecombineerde) keuzevarianten opgesteld. 

SWOT-analyse
De SwOT-analyse maakt de sterke (Strengths) en zwakke (weaknesses) punten inzichtelijk en helpt de marktkansen 
(Opportunities) en bedreigingen (Threats) te identificeren. Op basis hiervan kunnen concepten ontwikkeld worden. Op de 
volgende bladzijde is de SwOT-matrix te zien.

Sterktes
De natuurgebieden rondom Brunssum is zeker een sterk punt. mensen die van de natuur houden zullen zich aangetrokken 
voelen tot dit gebied. Daarbij kunnen zij dit gebied makkelijk bereiken door de goede aansluiting van het verkeersnetwerk. voor 
auto’s is er genoeg parkeergelegenheid rondom het pand.

Daarnaast is het gebouw centraal in Brunssum gelegen en is het de schakel tussen het winkelgebied en het culturele hart. mede 
hierdoor en met zijn mooie monumentale uitstraling is het gebouw een herkenbaar punt in de omgeving. De geschiedenis van het 
voormalige raadhuis kan hierbij inschieten voor een bijzondere beleving van bezoekers of bewoners.

Zwaktes
In het gebied zijn er slechts basis voorzieningen, maar weinig secundaire voorzieningen. Er is in Brunssum daarmee een zwakke 
sociale-cohesie. Dit kan samen met de slechte bereikbaarheid met het openbare vervoer onaantrekkelijk zijn voor bezoekers of 
bewoners die juist bijvoorbeeld sociale activiteiten willen uitvoeren.

Daarnaast heeft het gebouw achterstallig onderhoud en op delen restauratie nodig. Hierdoor moet bij de herbestemming grote 
ingrepen gedaan worden voor de restauratie van het complex, dit brengt aanzienlijke investeringskosten met zich mee.
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77. SWOT-matrix van het raadhuis te Brunssum

Functiebepaling 
In dit hoofdstuk worden bestemmingsconcepten bepaald. Dit is gedaan door aan de hand 
van de voorgaande analyses een SWOT-analyse op te stellen. De mogelijke bestemmingen 
zijn beschreven en beoordeeld voor een definitieve selectie. Ten slotte zijn er van de 
definitieve selectie (gecombineerde) keuzevarianten opgesteld.  

SWOT-analyse 
De SWOT-analyse maakt de sterke (Strenghts) en zwakke (Weaknesses) punten inzichtelijk 
en helpt de marktkansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) te identificeren. Op 
basis hiervan kunnen concepten ontwikkeld worden. Hieronder is de SWOT-matrix te zien. 

Sterktes 

De natuurgebieden rondom Brunssum is zeker een sterk punt. Mensen die van de natuur 
houden zullen zich aangetrokken voelen tot dit gebied. Daarbij kunnen zij dit gebied 
makkelijk bereiken door de goede aansluiting van het verkeersnetwerk. Voor auto’s is er 
genoeg parkeergelegenheid rondom het pand. 

Strenghts (intern)
• S1: Natuur gebieden / groene omgeving
• S2: Centraal gelegen
• S3: Schakel tussen winkelgebied en het 
culturele hart van Brunssum

• S3: Het complex heeft een mooie geschiedenis 
als voormalig raadshuis

• S4: Voldoende parkeergelegenheid
• S5: Goed bereikbaar met de auto
• S6: Monumentaal pand met                              
mooie uitstraling

Weaknesses (intern)
• W1: Weinig secundaire voorzieningen
• W2: Matig openbaar vervoer
• W3: Achterstallig onderhoud en slechte 
prestatie bouwfysica

• W4: Lage sociale-cohesie in Brunssum

Opportunities (extern)
• O1: Veel toerisme
• O2: Weinig aanbod toeristische accomodatie 
en verhuur zalen

• O2: Subsidies beschikbaar voor 
herbestemming en restauratie

• O4: Het gebouw is groot genoeg om 
meerdere functies te combineren

• O5: Toekomstige plannen themapark

Threats (extern)
• T1: Wijziging functie in het bestemmingsplan
• T2: Relatief kleine gemeente
• T3: Brunssum bevindt zich in een krimpgebied
• T4: Strenge bouwkundige eisen door 
monumentale waarden

SWOT-
ANALYSE

Figure 1 SWOT-matrix van het raadshuis te Brunssum 

Kansen
Door de hoge toeristen aantallen zijn er veel kansen bij deze doelgroep. veel toeristen komen op de zuid-Limburgse 
natuurgebieden af. Daarnaast is er weinig aanbod van restaurants en hotel, pension en conferentie-oorden. Datzelfde geldt voor 
(culturele) uitleen- en expositieruimten.

Doordat er veel subsidies beschikbaar zijn is er een kans om de restauratie- zo niet andere kosten te verlagen. Tevens heeft 
gebouw een groot volume waardoor er meerdere functies gecombineerd kunnen worden en er meer kansen biedt op een 
succesvol concept. 

Tevens kan het toekomstige themapark, dat gepland in 2022 zijn deuren opent, veel bezoekers opleveren en dus kansen bieden 
voor grotere toeristen aantallen.

Bedreigingen
Ten slotte zijn er ook bedreigingen voor de locatie. zo is er in het bestemmingsplan de functie ‘kantoor’ opgenomen wat niet 
geschikt zou kunnen zijn voor de nieuwe bestemming. Hierdoor zou er een wijziging in het bestemmingsplan moeten komen dat 
veel tijd kost.

Doordat Brunssum een relatief kleine gemeente is, is het niet heel aantrekkelijk voor nieuwe bewoners of gasten. Daar boven op 
is bevindt Brunssum zich ook nog in een krimpgebied. 

Een andere bedreiging voor het pand zelf, zijn de strenge bouwkundige eisen die gesteld zijn door de monumentale waarden 
ervan. Hierdoor zijn grote bouwkundige ingrepen moeilijk realiseerbaar.  
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7.3   Functie analyse voor mogelijke bestemmingen

Hieronder is beschreven welke bestemmingen mogelijk zijn. Deze bestemmingen komen voort uit de markt-, doelgroep-, en 
SwOT-analyse. 

voor het bepalen van de functieselectie is tevens gebruik gemaakt van de methodiek uit het boek Herbestemmingswijzer, 
herbestemming van bestaand vastgoed (m. Hek, J. kamstra, R.P. Geraedts, Technische universiteit Delft, 2004). De criteria die 
bepalen of een functie geschikt is of niet hebben betrekking op de locatie, de gebouwstructuur en de technische haalbaarheid.

De selectie van functies wordt onderling getoetst en afgestemd op elkaar om de beste functiecombinatie te maken. Criteria 
die hierbij een rol spelen zijn, het creëren van een meerwaarde (ondersteuning bedrijfsproces), ondervinden van overlast bij 
functiecombinaties en het belemmeren van de uitstraling bij functiecombinaties. Het resultaat van deze stap leidt tot mogelijke 
clustering, buffering en positionering van functies binnen het gebouw. Dit bepaalt uiteindelijk het vlekkenplan van de functies in 
het gebouw.

Bij de selectie van de mogelijke functiecategorieën (onderverdeeld in functiegroepen en specifiekefuncties) is de functie getoetst 
aan de locatie. Dit heeft met name betrekking op de bereikbaarheid, de inpassing van de functie in zijn omgeving en de inpassing 
qua grootte van de functie binnen de gebouwstructuur van het raadhuis. De volgende functiecategorieën zijn bepalend. Deze zijn 
nader gespecificeerd op het niveau van afzonderlijke functies:

Kantoor- en handelsgebouwen 
bijvoorbeeld kantoorverzamelgebouw voor MKB, ZZP, multifunctionele kantoorruimtes, flexplekken; commerciële ruimte.

Gebouwen voor gezondheidszorg, sociale verzorging
bijvoorbeeld gezondheidskliniek, tandarts / huisarts / apotheek, welnesscentrum, kindercrèche, dagopvang, werkplek voor 
gehandicapten met winkeltje.

Restauratie, amusement en recreatie
bijvoorbeeld restaurant, brasserie, café, wijkgebouw/gemeenschapscentrum (sociaal), danszaal, concertzaal, filmzaal.

Gebouwen voor onderwijs, cultuur
bijvoorbeeld informatiecentrum, bibliotheek, kunst- en creativiteitscentrum, cultureel centrum (kunsten, ateliers, tentoonstellingen, 
muziekrepetitielokalen)

Tevens is geraadpleegd het document Het oude raadhuis: lust of last? Een casusgerichte studie naar herbestemming van 
historische raadhuizen in Zuid-Nederland (Tamara van Lint, 2011, http://www.kennisbankherbestemming.nu/documenten/het-
oude-raadhuis-lust-of-last-een-casusgerichte-studie-naar-herbestemming-van-historisch).

van Lint somt  op voor welke functies een voormalig raadhuis potentieel geschikt te maken is. van Lint stelt dat het meest voor 
de hand liggend een functie is die refereert aan de oorspronkelijke functie, zoals een vergaderruimte, trouwzaal, gemeentelijke 
dienstverlening en/of stedelijk archief

In de studie zijn in totaal 55 leegstaande of herbestemde raadhuizen geïnventariseerd waarvan 22 in Limburg en 33 in Noord-
Brabant. 

10 raadhuizen zijn herbestemd tot trouwlocatie, feestzaal, horeca en vergaderzalen;
8 tot museum / streekcentrum (heemhunde) / publiekscentrum;
7 tot kantoorruimte;
4 tot restaurant / horeca;
3 tot cultureel centrum;
3 tot woonhuis;
2 tot hotel, bed&breakfast (luxe suites);
2 tot vvv-kantoor;
2 tot appartementengebouw;
1 tot medisch centrum (tandarts, doktor, fysiotherapeut);
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1 tot kinderopvang en 
1 tot wijkcentrum.

Combinaties van functies komen ook voor. Overigens zijn veel van de geïnventariseerde raadhuizen ondanks de functiewijziging 
nog steeds als trouwlocatie te gebruiken. van de geïnventariseerde raadhuizen functioneren 13 met deze dubbele functie-
indeling.

Het oude raadhuis kan qua gebouwstructuur al deze functies herbergen. Echter sommige functies zijn kansrijker voor een 
herbestemming dan andere gezien de gebouw structuur en de locatie. Dit is onderstaande schema uitgewerkt. uiteindelijk zal 
gekozen moeten worden voor een combinatie van functies omdat niet alle functies zich lenen om het hele gebouw te vullen.

- Trouwlocatie: feestzaal, restaurant, horeca en 
  vergaderzalen

- museum / streekcentrum / publiekscentrum

- kantoorruimte: kantoor-verzamelgebouw voor 
  mkB, zzP, multifunctionele kantoorruimtes.

- Hotel, bed & breakfast (luxe suites)

Ja

Nee

Ja

Ja

Trouw aan oorspronkelijke functie. 
Trouwlocatie met horeca / restaurant aan 
het Lindeplein is wens van gemeente.

Brunssum is te klein om deze functie 
rendabel te maken.

Deze functie is makkelijk inpasbaar in 
het gebouw zonder de structuur van het 
gebouw aan te tasten. Is ook wens van 
gemeente om kantooruimte te verhuren.

Brunssum is interessant voor toerisme. 

FUNCTIE KANSRIJK > JAN / NEE WAAROM > WEL / NIET

- Appartementengebouw

- medisch centrum (tandarts, doktor, 
  fysiotherapeut)

- kinderopvang en wijkcentrum

- Gebouwen voor onderwijs, cultuur: 
  informatiecentrum, bibliotheek, kunst- en 
  creativiteitscentrum, cultureel centrum

Ja / Nee

Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Het is niet de wens van de gemeente 
om het gebouw niet-openbaar te maken. 
Tevens zou het ombouwen afbreuk 
doen aan het monumentale karakter 
van het interieur. Echter qua exploitatie 
kan het interessant zijn om bijvoorbeeld 
senioreren- of zorgappartementen te 
maken.

Gemeente Brunssum investeert op 
dit moment in enkele wijkgebonden 
gezondheidscentra.

maatschappelijke functie is wens van  
gemeente. Echter moeilijk rendabel te 
maken.

maatschappelijke functie is wens van  
gemeente. Echter moeilijk rendabel te 
maken.

FUNCTIE KANSRIJK > JAN / NEE WAAROM > WEL / NIET
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7.4   Mogelijke bestemmingen

uit de functie analyse zijn de volgende bestemmingen gedestilleerd die kansrijk zijn voor een herbestemming van raadhuis. Deze 
zijn gespecificeerd op restaurant en hotel, pension en conferentie-oorden branche met daarbij de doelgroep toeristen, (culturele)
uitleen- en expositieruimten en ten slotte kleinschalige kantoorruimte voor zzP’ers.

Mogelijke bestemmingen restaurant en hotel, pension en conferentie-oorden branche 
• Restaurant
• Hotel 
• Pension of Bed & Breakfast 
• Groepsaccomodatie 
• Congrescentrum

Mogelijke bestemmingen (culturele) uitleen- en expositieruimten
• Verhuurbare activiteitenruimte (waaronder uitleen- en expositieruimten)

Mogelijke bestemmingen kleinschalige kantoorruimte
• Bedrijfsverzamelgebouw
• Business centre

Beoordeling mogelijke bestemmingen
Het overgrote deel (79%) van toeristen in Nederland, verblijft in een hotel. Daarna volgen huisjesterreinen en kampeerterreinen, 
groepsaccomodaties sluiten daarbij de rij. De sterkste groei werdt ook gezien bij de hotels, namelijk 9,6 procent in 2014 ten 
opzichte van 2013. Bij groepsaccomodatie was er toen juist sprake van een daling van -2,7%. (CBS, 2015)

Door het redelijk grote vloeroppervlak van het raadshuis kunnen veel overnachtingsplaatsen gerealiseerd worden, waardoor een 
Bed & Breakfast niet efficiënt is. Een Bed & Breakfast heeft meestal tussen de één of zeven kamers. (InfoNu, 2016)

Het hotel blijkt de grootste succeskans te hebben. Bij hotels is een grote groei te zien en bij groepsaccomodaties juist een daling. 
Een hotel zal de grootste succeskans hebben ten opzichte van de andere mogelijke bestemmingen in de hotel, pension en 
conferentie-oorden branche en/of voor toeristen.

Horeca aan het Lindeplein is gewenst door de gemeente, zodoende is het gebouw openbaar en wordt de maatschappelijke 
waarde van Brunssum versterkt. Daarnaast is een restaurant in een hotel gebruikelijk, deze twee functies zouden daarom 
gecombineerd kunnen worden. 

Combinatie mogelijkheden gelden ook voor de verhuurbare ruimten, zoals uitleen- en expositieruimten en congresruimten. Deze 
verhuurbare ruimten zijn flexibel en kunnen makkelijk aangepast worden aan de verschillende activiteiten. Andere mogelijk 
passende functies zijn bijvoorbeeld: trouwlocatie, vergaderzalen en feestzalen. 

Ten slotte is er de mogelijke bestemming kleinschalige kantoorruimte. Deze functie is makkelijk inpasbaar in het gebouw 
zonder de structuur van het gebouw aan te tasten. Een gebouw met meerdere kleinschalige kantoorrruimte wordt ook wel 
bedrijfsverzamelgebouw genoemd. Een business centre is een luxere variant op een bedrijfsverzamelgebouw, met een 
breed service- en dienstenpakket voor haar huurders. Je huurt hier volledig gemeubileerde kantoorruimte en er is altijd een 
receptionist(e). Aangezien de bevolking van Brunssum niet veel te besteden hebben, zal dit voor hen een aantrekkelijker aanbod 
zijn dan kantoorruimte die kaal worden opgeleverd. 

Bovenstaande beoordelingen resulteren naar de gekozen bestemmingen:
       • Hotel
       • Restaurant
       • Verhuurbare activiteitenruimte
       • Business centre
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7.6   Haalbaarheid bouwtechnisch

Analyse entree m.b.t. rolstoeltoegankelijkheid
De hoofdentree tot het gebouw is te bereiken via de bordestrap de leidt tot de begane grond vloer, 1 laag boven maaiveld. 
Dit betekent dat het gebouw niet rolstoeltoegankelijk is. Indien men ervoor kiest om het gebouw rolstoeltoegankelijk te maken 
dan zijn er mogelijkheden om een extra entree op maaiveld niveau te maken. uit de analyse blijkt dat hiervoor twee posities in 
aanmerking komen. Beide posities geven toegang tot de interne verkeersruimte binnen de kruisvorm.

Positie 1: 
Entree aan zijkant van hoofdtrap. Dit heeft als voordeel dat beide ingangen, onder en boven, bij elkaar liggen. Nadeel is dat de 
entree aan de zijkant van de trap gemaakt moet worden.

Positie 2: 
Entree aan zijkant van gebouw. Dit heeft als voordeel dat deze entree al aanwezig is. Echter de entree heeft niet een 
uitnodigende uitstraling. Hiervoor zou qua architectonisch ontwerp een meer uitnodigender gebaar mogen worden gemaakt.

P43

Positie 2: Entree in zijgevel versterkenPositie 1: Entree maken ter plaatse van bordestrap 

Toegang tot gebouw verbeteren
De hoofdentree tot het gebouw is te bereiken via de bordestrap de leidt tot de begane grondvloer 
1 laag boven maaiveld. Dit betekent dat het gebouw niet rolstoeltoegankelijk is. Indien men ervoor 
kiest om het gebouw rolstoeltoegankelijk te maken dan zijn er mogelijkheden om een extra entree 
op maaiveld niveau te maken. Uit de analyse blijkt dat hiervoor twee positie’s in aanmerking komen. 
Beide posities geven toegang tot de interne verkeersruimte binnen de kruisvorm. 

Positie 1: Entree in zijkant van hoofdtrap. Dit heeft als voordeel dat beide ingangen, onder en 
boven, bij elkaar liggen. Nadeel is dat de entree in de zijkant van de trap gemaakt moet worden. 

Positie 2: Entree in zijkant van gebouw. Dit heeft als voordeel dat deze entree al aanwezig is. Echter 
de entree heeft niet een uitnodigende uitstraling. Hiervoor zou qua architectonisch ontwerp een 
meer uitnodigender gebaar mogen worden gemaakt. 

01 axo voor souterrain
1

02 axo voor bel-etage
2

03 axo voor 1e verdieping
3

04 axo voor zolder
verdieping4

05 axo voor kapruimte
5

3D axo voor
6

01 axo voor souterrain
1

02 axo voor bel-etage
2

03 axo voor 1e verdieping
3

04 axo voor zolder
verdieping4

05 axo voor kapruimte
5

3D axo voor
6

Verticale ontsluiting verbeteren
De verticale ontsluiting van het gebouw is in de huidige situatie per trap. Wil men een lift 
toevoegen om het gebouw rolstoeltoegankelijk te maken dan zijn er twee locaties mogelijk die 
weinig invloed hebben op de gebouwstructuur of het functioneren van het gebouw. 

Positie rood: Lift in het kruis. Dit is binnen de verkeersruimte.  
Positie rose: Lift buiten het kruis in de ruimte.  
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01 axo voor souterrain
1

02 axo voor bel-etage
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03 axo voor 1e verdieping
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01 axo voor souterrain
1

02 axo voor bel-etage
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03 axo voor 1e verdieping
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04 axo voor zolder
verdieping4

05 axo voor kapruimte
5

3D axo voor
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Verticale ontsluiting verbeteren
De verticale ontsluiting van het gebouw is in de huidige situatie per trap. Wil men een lift 
toevoegen om het gebouw rolstoeltoegankelijk te maken dan zijn er twee locaties mogelijk die 
weinig invloed hebben op de gebouwstructuur of het functioneren van het gebouw. 

Positie rood: Lift in het kruis. Dit is binnen de verkeersruimte.  
Positie rose: Lift buiten het kruis in de ruimte.  

78. Positie 1: Entree maken ter plaatse van bordestrap 79. Positie 2: Entree in zijgevel versterken
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Analyse verticale ontsluiting m.b.t. rolstoeltoegankelijkheid
De verticale ontsluiting van het gebouw is in de huidige situatie via de trap. wil men een lift toevoegen om het gebouw 
rolstoeltoegankelijk te maken dan zijn er twee locaties mogelijk die weinig invloed hebben op de gebouwstructuur of het 
functioneren van het gebouw.

Positie rood: 
Lift in het kruis. Dit is binnen de verkeersruimte.  

Positie rose: 
Lift buiten het kruis in de gebruiksruimte. 

P44

Positie 2: Entree in zijgevel versterken

Positie 1 en 2: Mogelijke positie nieuwe entree op maaiveld niveau. 
Positie rood en roze: Mogelijke positie lift binnen gebouwstructuur.  

Souterrain

Eerste verdieping

Begane grond

Zolder

2

1
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Positie 1 en 2: Mogelijke positie nieuwe entree op maaiveld niveau. 
Positie rood en roze: Mogelijke positie lift binnen gebouwstructuur.  

Souterrain

Eerste verdieping

Begane grond

Zolder

2

1

80. Mogelijke posities lift: souterrain 81. Mogelijke posities lift: begane grond

82. Mogelijke posities lift: eerste verdieping 83. Mogelijke posities lift: zolder
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Zolder

2
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Analyse gebouwstructuur t.b.v functieverandering 
Het Oude Raadhuis heeft een duidelijke cellenstructuur. Om 
het gebruik van de verschillende ruimtes efficiënter in te richten 
bestaat er de mogelijkheid om cellen aan elkaar te koppelen. 

Dit betekent dat er een strategie van “acupunctuur” kan 
worden toegepast waarbij kleine ingrepen in de muren worden 
gemaakt om ruimtes visueel en qua gebruiksoppervlak aan 
elkaar te schakelen. Een mogelijke oplossing hiervoor is het 
plaatsen van metalen glaswanden met (schuif)deuren.

P42

Analyse van consequenties van de functieverandering 
Het gebouw heeft een duidelijke cellenstructuur. Om meer gebruik te maken van de ruimte worden 
cellen aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat er een strategie van “acupunctuur” wordt  toegepast 
waarbij kleine ingrepen in de muren worden gemaakt om ruimtes aan elkaar te schakelen. 

01 axo voor souterrain
1

02 axo voor bel-etage
2

03 axo voor 1e verdieping
3

04 axo voor zolder
verdieping4

05 axo voor kapruimte
5

3D axo voor
6

3D axo achter
1

3D axo achter Bel-etage
3

3D axo achter 1e verdieping
4

3D axo achter zolder
verdieping5

3D axo achter kapruimte
6

3D axo achter soutterain
2

Openen van cellenstructuur

84. referentie metalen glaswanden met deuren

souterrain

eerste verdieping

begane grond

zolder

85. 3D impressie van de cellenstructuur van het gebouwd

Analyse t.b.v. energiezuinigheid en duurzaamheid. 
De grote houten kap is ongeïsoleerd en bevat bovendien een dakbeschot van asbest die in de hele kap voorkomt. Door het 
isoleren van de kap is een grote slag te slaan qua energiezuinigheid van het gebouw in combinatie met het saneren van de 
asbest. 

Het gebouw heeft een ongeïsoleerde spouwmuurconstructie met enkel glas beglazing. De spouwmuurconstructie heeft 
voldoende dikte om een isolerende werking te hebben. De beglazing kan worden voorzien van dubbel glas. Ter plaatse van het 
fragiele gebrandschilderde glas-in-lood zou deze met een goede detaillering ingepakt kunnen worden tussen de glasbladen. 

P41

Analyse van opties t.a.v. energietoepassing en duurzaamheid
De grote houten kap is ongeïsoleerd en bevat bovendien een dakbeschot van asbest die in de hele 
kap voorkomt. Door het isoleren van de kap is een grote slag te slaan qua energiezuinigheid van 
het gebouw in combinatie met het saneren van de asbest. Het gebouw heeft een ongeïsoleerde 
spouwmuurconstructie met enkel glas beglazing. De spouwmuurconstructie heeft voldoende 
dikte om een isolerende werking te hebben. De beglazing kan worden voorzien van dubbel glas. 
Ter plaatse van het fragiele gebrandschilderde glas-in-lood zou deze met een goede detaillering 
ingepakt kunnen worden tussen de glasbladen. 

Dak isolatie

Venster isolatie

Toepassen van dakisolatie / tevens verwijderen asbest Toepassen vensterisolatie / tevens inpakken ketsbaar glas-in-lood

Vergelijking met referentiecasus
Essentie interview met Edith van Daalen, eigenaresse van Hotel het Oude Raadhuis te Castricum. 
Het hotel is in 1982 verbouwd tot hotel. Daarvoor was het respectievelijk een raadhuis, muziekschool 
en kantoorgebouw. Mevrouw van Daalen wil niet ingaan op specifieke getallen.

Welke financieringsbronnen zijn aangesproken? 
Mevrouw van Daalen vertelt dat ze de herbestemming van het raadhuis tot hotel heeft laten 
financieren door de bank. Het financieren van de herbestemming is toen met 40% eigen vermogen 
en 60% van de bank gedaan. Dit was nog in de tijd van voor de economische crisis toen het 
makkelijker was om bij banken geld te lenen dan nu het geval is. De verhouding zal waarschijnlijk 
nu anders liggen. Ze noemt crowd funding als mogelijke derde mogelijkheid tot financiering. Om 
de torenhoge onderhoudskosten aan het pand veilig te stellen is Stichting Vrienden van het Oude 
Raadhuis opgericht. Die stichting gaat het onderhoud aan het pand veilig stellen. 

Waar zijn de belangrijkste kostenposten geweest? 
De grootste kostenpost was de verbouwing zelf. Met name de transformatie van kantoorruimte 
tot luxe slaapkamer met badkamer was een forse kostenpost. Het pand is volledig gestript en 
opnieuw opgebouwd. Alle electra- en waterleidingen zijn nieuw aangebracht. In totaal zijn 9 kamers 
gerealiseerd, een grand café en een multifunctionele ruimte (de oude raadszaal) die gebruikt wordt 
voor trouwceremonies, feesten en vergaderingen. 

Hoe zit de exploitatie (inkomsten/uitgaven) in elkaar?
- Inkomsten: Grootste inkomstenbron is de verhuur van kamers. De multifunctionele ruimte brengt 
ook geld op maar meer in pieken. Ze proberen deze zoveel mogelijk te verhuren. Daarnaast brengt 
het grand café geld op door de verkoop van drank en eten. 
- Uitgaven: De grootste kostenposten zijn het personeel en de uitgaven aan de wasserij. Vooral bij 
een feestelijke aangelegenheid lopen de uitgaven aan het personeel sterk op omdat er dan meer 
mankracht in de bediening nodig is.  
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Essentie interview met Edith van Daalen, eigenaresse van Hotel het Oude Raadhuis te Castricum. 
Het hotel is in 1982 verbouwd tot hotel. Daarvoor was het respectievelijk een raadhuis, muziekschool 
en kantoorgebouw. Mevrouw van Daalen wil niet ingaan op specifieke getallen.

Welke financieringsbronnen zijn aangesproken? 
Mevrouw van Daalen vertelt dat ze de herbestemming van het raadhuis tot hotel heeft laten 
financieren door de bank. Het financieren van de herbestemming is toen met 40% eigen vermogen 
en 60% van de bank gedaan. Dit was nog in de tijd van voor de economische crisis toen het 
makkelijker was om bij banken geld te lenen dan nu het geval is. De verhouding zal waarschijnlijk 
nu anders liggen. Ze noemt crowd funding als mogelijke derde mogelijkheid tot financiering. Om 
de torenhoge onderhoudskosten aan het pand veilig te stellen is Stichting Vrienden van het Oude 
Raadhuis opgericht. Die stichting gaat het onderhoud aan het pand veilig stellen. 

Waar zijn de belangrijkste kostenposten geweest? 
De grootste kostenpost was de verbouwing zelf. Met name de transformatie van kantoorruimte 
tot luxe slaapkamer met badkamer was een forse kostenpost. Het pand is volledig gestript en 
opnieuw opgebouwd. Alle electra- en waterleidingen zijn nieuw aangebracht. In totaal zijn 9 kamers 
gerealiseerd, een grand café en een multifunctionele ruimte (de oude raadszaal) die gebruikt wordt 
voor trouwceremonies, feesten en vergaderingen. 

Hoe zit de exploitatie (inkomsten/uitgaven) in elkaar?
- Inkomsten: Grootste inkomstenbron is de verhuur van kamers. De multifunctionele ruimte brengt 
ook geld op maar meer in pieken. Ze proberen deze zoveel mogelijk te verhuren. Daarnaast brengt 
het grand café geld op door de verkoop van drank en eten. 
- Uitgaven: De grootste kostenposten zijn het personeel en de uitgaven aan de wasserij. Vooral bij 
een feestelijke aangelegenheid lopen de uitgaven aan het personeel sterk op omdat er dan meer 
mankracht in de bediening nodig is.  

86. Huidige kapconstructie: toepassen dakisolatie, verwijderen asbest 87. Toepassen vensterisolatie: tevens inpakken kwetsbaar glas-in-lood
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8.1 Herbestemmingsvoorstel A 

Combinatie tussen verhuurbare activiteitenruimte, horeca en business centre. 
Herbestemmingsvoorstel A voldoet aan de wens van de gemeente Brunssum voor een openbare functie van het raadhuis, in 
combinatie met een trouwlocatie. Dit voorstel borduurt voort op de mogelijkheid tot trouwen maar nu in een meer feestelijke 
stemming. Meerdere functies worden gecombineerd met een (semi)publiek gedeelte beneden, een commerciële functie in het 
souterrain en een kantoorfunctie op de verdiepingen.  

In het souterrain is het mogelijk om een commerciële ruimte te realiseren. De rechter zijgevel leent zich uitstekend voor 
etalageramen, grenzend aan de entree van het winkelgebied. Verkennende contacten tussen potentiële exploitanten en 
gemeente zullen nader onderzocht moeten worden. Er is al interesse getoond voor de ruimtes in het souterrain voor de 
verkoop van wijn en whiskey. In dit geval zouden de ramen in de genoemde rechter zijgevel ook voorzien kunnen worden van 
openslaande deuren zodat er vanuit een proeflokaal een aangrenzend terras kan ontstaan direct in het entree naar de binnenstad 
en waar men buiten een drankje kan drinken. 
  
De begane grond wordt gebruikt als restaurant, bar, zaalverhuur voor vergaderingen en een feestzaal. Er wordt een strategie van 
“acupuntuur” toegepast waarbij metalen glaswanden met deuren de ruimtes visueel en ruimtelijk verbinden dan wel afsluiten.   

De open keuken is zo gepositioneerd dat het restaurant als één geheel of als twee delen is te gebruiken. In geval van een 
trouwerij kan het kleinere deel gebruikt worden voor een privé diner voor de trouwgasten. 

Hetzelfde geldt voor de bar. Deze kan door openslaande deuren bij het grote restaurant worden betrokken maar ook dienen voor 
een privé feest waarbij de bar wordt betrokken bij de feestzaal. Ruimtes zijn dus aaneen te schakelen of af te sluiten van elkaar 
d.m.v. grote glazen deuren naar gelang de activiteit die plaatsvindt. 

8 v L E k k E N P L A N De eerste verdieping wordt gebruikt als trouwlocatie in combinatie met een receptiezaal. Deze receptiezaal is in tijden dat deze 
niet wordt gebruikt ook te gebruiken als verhuurbare  vergaderruimte voor de kantoren. De kantoren bevinden zich ook op de 
zolder verdieping. 

8.2 Herbestemmingsvoorstel B

Hotel met restaurant en verhuurbare werkruimte
Herbestemmingsvoorstel B is volledig gericht op de meest succesvolle factoren van het marktonderzoek, het betreft een 
gecombineerde invulling van hotel en restaurant met verhuurbare werkruimte. Herbestemmingsvoorstel B voldoet aan de wens 
van de gemeente Brunssum voor een openbare functie van het raadhuis, in combinatie met een trouwlocatie. Dit voorstel 
borduurt voort op de mogelijkheid tot trouwen waarbij er ook de mogelijkheid is tot overnachten. meerdere functies worden 
gecombineerd met een laag verhuurbare werkruimte in het souterrain, een publiek gedeelte op de begane grond en 13 
hotelkamers op de verdiepingen. 

In het souterrain is het mogelijk om een laag werkruimtes te creëren waar ZZP-ers gebruik van kunnen maken.

De begane grond wordt gebruikt als restaurant, bar en zaalverhuur voor vergaderingen of een feest.   

De eerste verdieping wordt gebruikt als trouwlocatie in combinatie met een receptiezaal. Op deze vloer zijn ook 7 hotelkamers 
geprogrammeerd.  

Op de zolderverdieping zijn 6 kamers geprogrammeerd. 
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8.3   Vlekkenplan herbestemmingsvoorstel A
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8.4   Vlekkenplan herbestemmingsvoorstel B
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Combinatie tussen hotel met restaurant en verhuurbare werkruimte
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Het krachtenveld in de verdere stappen om tot een herbestemming van het Oude Raadhuis te komen speelt zich af tussen 
gemeente, burgers, exploitant, financiering, architect en aannemer. Dit onderzoek is een eerste aanzet tot de feitelijke 
herbestemming. Het geeft inzicht in de bouwkundige staat van het pand, de juridische mogelijkheden, de bouwhistorische 
kwaliteiten van het gebouw, de omgeving van het gebouw en mogelijke richting voor het vinden van exploitanten voor een 
herbestemming. 

vervolgstappen spelen zich af op het gebied van
• De restauratie
• De exploitatie van de herbestemming
• Draagvlak creëren voor de herbestemming
• Planontwikkeling van de herbestemming
• Financiering van het herbestemmingsplan 
• Bouwplan opstellen voor de herbestemming
• Goedkeuring van overheidsinstanties voor het bouwplan
• Uitvoering van het bouwplan- Beheer en exploitatie

9 . 1    S T A P P E N P L A N  T O T  u I T E I N D E L I J k E  H E R B E S T E m m I N G

Stap 1 | Restaureren en achterstallig onderhoud
• College van B&W moet goedkeuring geven voor het aanpakken van achterstallig onderhoud.
• Restaureren van het gebouw

Stap 2 | Exploitatie van de herbestemming 
• Actief op zoek naar exploitanten. Plaatsen van oproep om potentieel geïnteresseerden te vinden die het pand willen exploiteren.
• Mogelijke strategieën afstemmen op de omstandigheden.

Stap 3 | Draagvlak creëren voor de herbestemming
• Draagvlak creëren voor de herbestemming en de functie. 
• Goede contacten onderhouden met de pers en andere media om de herbestemming te promoten.

9 P L A N  v A N  A A N P A k Stap 4  | Planontwikkeling herbestemming
• Programma van Eisen formuleren.
• Architect selecteren met kennis van herbestemming. 
• Ontwikkelen van alternatieve plannen om beste te selecteren. 
• In kaart brengen van mogelijke doorbraken en nieuwe toevoegingen.

Stap 5 | Financiering van het herbestemmingsplan
• Zoeken van financiers: Voor financiering moet men denken aan eigen geld, lenen bij de bank, crowdfunding, subsidies voor 
          BRIm (onderhoud), een restauratiefondshyptoheek (laagrentende lening van Nationaal Restauratiefonds). De verschillende 
          financieringsmogelijkheden bieden perspectief voor de herbestemming van het gebouw. 
• Gedetailleerd financieel plan opstellen

Stap 6 | Bouwplan voor de herbestemming
• Bouwplan uitwerken tot bestek niveau.
• Overleg met gemeente i.v.m. omgevingsvergunnening en eventuele andere vergunningen. 
• Plan toetsen aan bouwbesluit, gemeentelijke bouwverordening, arbo-regelgeving etc.

Stap 7 | Goedkeuring van het bouwplan
• Overleg met de monumentencommissie.
• Overleg met de welstandscommissie.

Stap 8  | Uitvoering van het bouwplan
• Aanbestedingstraject organiseren.
• Aannemer selecteren. 
• Bouwvoorbereiding uitvoeren.
• Uitvoeren volgens plan. 
• Let op behoud van cultuurhistorische waarden.

Stap 9 | Beheer en exploitatie
• Ontwikkelen van beheersplan.
• Zorg dragen voor de exploitatie.
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