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BESCHRIJVING

:

Voormalig raadhuis, gelegen in de kom van Opijnen. Het pand dateert uit ongeveer 1910.
Het pand vertoont Neorenaissancistische stijlinvloeden.

MONUMENTNUMMER
ADRES
DATUM AANWIJZING
BESCHERMD DOOR
BESCHRIJVING GEWIJZIGD
KADASTRAALNUMMER
NAAM OBJECT
OMVANG OBJECT
HUIDIGE FUNCTIE
OORSPRONKELIJKE FUNCTIE
BOUWJAAR
ARCHITECT
BOUWTYPE
BOUWSTIJL
TUINKENMERKEN
LITERATUUR / ARCHIEF

Erf met raadhuis
Woonhuis
Gemeentehuis
ca. 1910

Rechthoekig bouwblok met één bouwlaag en zolder, afgesloten met een afgetopt schilddak
(waarin diverse dakramen) met dwarskap, waarvoor een trapgevel met natuurstenen
afdekplaten en kraagstenen ter plaatse van de uit gemetselde schouders. Bekroning in de
vorm van een gietijzeren windijzer.
Bakstenen gevels in kruisverband opgetrokken en verlevendigd met banden (3 steens hoog
ter plaatse van de begane grond; de middelste laag in koppenverband met om en om rode
baksteen; ter plaatse van de verdieping overgaand in 2 steens banden, geheel in rode
baksteen) en met baksteen afgewisselde korfboogvormige afsluitingen (1,5 steens) in rode
baksteen. Uit gemetselde plint waarin kleine ontluchtingsopeningen.
Architraaflijst in rode profielsteen, waartegen een sierband (steens hoog) in rode baksteen.
Geprofileerde houten bakgoten op klossen.
Zijgevel (rechts) en geveltop van de trapgevel met uit gemetselde getrapte decoraties,
respectievelijk ter plaatse van het schoorsteenkanaal en de bovenste geveltrap; deze
schoorsteenkanalen worden gedragen door in gemetselde rode baksteen vormgegeven
kraagstenen. Tussen de verdiepingsvloer siersmeedijzeren muurankers. Kozijnen met
profileringen en met vernieuwde stolpramen met bovenlichten (in de voorgevel bovendien
met kleine roedeverdeling; 8x4-ruits) en met halfhoge opgeklampte luiken waarin
zandlopermotief. Hardstenen lekdorpels. Boogvelden ingevuld met decoratief uitgevoerd
metselwerk.
Hoofdingang met dubbele paneeldeur en met 5-tredig (links zowel als rechts) bordes
waarop hardstenen afdekplaten en waarlangs een gietijzeren opengewerkte leuning met
decoratief vormgegeven spijlen met knopen op de uiteinden. Aan weerszijden een
venstertravee; het zoldervenster is op gelijke wijze, doch in kleiner formaat uitgevoerd als
dat op de begane grond het geval is.
Linkse gevel met twee vensterassen; in de rechtse as een vernieuwd smal schuifraam met
luik (rechtszijdig); in de linkse as een stolpraam met glas-in-lood bovenlicht.
Rechter gevel is een blinde gevel.

Achtergevel waartegen rechts van de middenas een platte vierkante houten aanbouw,
waarboven de korfboogvormige afsluitingen van twee voormalige gevelopeningen nog
zichtbaar zijn. In de middenas twee kleine, boven elkaar geplaatste staande draairaampjes
met kruisroeden. Ter plaatse van de linker as, openslaande terrasdeuren met bovenlicht en
met luiken.
MOTIVATIE

:

Dit voormalige raadhuis van Opijnen, daterend uit het eerste decennium van deze eeuw,
vertoont Neorenaissancistische stijlinvloeden. Het pand is van belang voor de plaatselijke
geschiedenis. Detaillering en ornamentering van het pand dragen bij aan het
representatieve, statige karakter van dit gebouw, dat beeldbepalend is in de kom van
Opijnen. De aangebrachte wijzigingen (met name de aanbouw tegen de achtergevel, de
dakkapellen, de vernieuwde vensters) zijn van ondergeschikte betekenis in verhouding tot
de nog goed herkenbare oorspronkelijke vorm en aanleg van het gebouw.

VERGUNDE WIJZIGINGEN
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Vernieuwen aanbouw achterzijde

