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TE KOOP 

Hoofdstraat 16, 9431AD Westerbork 

 
 

Vraagprijs ú 675.000,- kosten koper 

 

Deze brochure is met zorg samengesteld. Aan de geboden informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend 



Beschrijving: 
ôt aole gemientehoes aan de Hoofdstraat 16 ligt op de meest centrale plek in Westerbork. Als 
oorspronkelijk gemeentehuis heeft het dan ook een centrale plaats in de lokale samenleving. Het is 
wellicht de meest bekende locatie van Westerbork. 
 
Het pand is in 1927 gebouwd naar ontwerp van architect J.Boelens Kzn uit Assen in de typische 
stijl van de Interbellum architectuur met stijlkenmerken van de Amsterdamse school.  Tot 1984 
heeft het pand, met tussentijdse aanbouwingen en uitbreidingen, dienst gedaan als gemeentehuis. 
De aanbouwen zijn toen weer verwijderd, tot op de oorspronkelijke contouren. Het is lang in bezit 
gebleven van de gemeente, en heeft onderwijl meerdere functies op maatschappelijk cultureel 
gebied plaats geboden. In 1995 is het gebouw aangewezen als Rijksmonument. Een exacte 
beschrijving van de bescherming treft u in de brochure aan. Voor eventuele serieuze gegadigden 
is op aanvraag tevens een onderhoudsplan beschikbaar. 
 
In 2013 is het object verkocht aan een maatschappelijke instelling, die haar na een grondige 
renovatie nu weer te koop aanbied vanwege veranderende omstandigheden in bedrijfsvoering, 
doelstellingen en efficiëntie. De verkoper hecht  echter grote waarde aan de plaats in de sociale en 
culturele context binnen de gemeenschap. Het pand is vanuit die overtuiging immers ook nog 
steeds beschikbaar als trouwlocatie, en veel lokale organisaties gebruiken het gebouw voor 
vergaderingen en maatschappelijke activiteiten. 
 
Derhalve zal de verkoop ook plaats vinden op basis van gunning, waarbij niet alleen de prijs en 
leveringsvoorwaarden een rol spelen, maar ook zeker de beoogde invulling waarbij toegevoegde 
waarde voor de gemeenschap zeker een rol zal spelen. 
 
Vanwege deze gekozen verkoopstrategie is de gemeente bereidwillig mee te denken over een 
bestemmingswijziging teneinde de best mogelijke totaalaanbieding mogelijkheid te geven dit 
succesvol ten uitvoer te brengen. 
In geval van meerdere serieuze gegadigden zal de verkoop plaats vinden op basis van inschrijving 
waarbij de kopers voldoende tijd wordt gegund voor het opstellen van een sluitende motivatie. 
 
Beschrijving: 
Begane grond: Entree in tochtportaal met meterkast en stichtingstableau. Centrale hal met 
bordestrap, lift, toiletgroepen (inclusief invalidentoilet). Aan de oostzijde ligt de trouw/raadszaal met 
toegang tot de voormalige conciërgewoning, nu dienst doend als pantry met toegang tot de 
archiefkamer. 
De westzijde herbergt direct bij binnenkomst een duo-kantoor, met eventueel een receptiefunctie, 
een gang langs een tweetal kantoren en een achterkamer met aansluitend een pantry met 
achterdeur. 
 
Verdieping bereikbaar via bordestrap, uitmondend in een centrale ruimte met keukenfaciliteiten en 
overloopfunctie en balkon aan voorzijde. De westzijde is ingevuld door een multifunctionele ruimte 
met een eigen extra kantoor (vroegere trap van de jeugdsoos die buiten bedrijf is gesteld). De 
oostzijde beschikt over een grote ruimte met diverse invullingsmogelijkheden. Daarnaast een 
garderobe met doorgang naar de sanitaire unit met separate technische ruimte en doorgang naar 
de zolderkamer van de voormalige conciërgewoning. 
 
De achterzijde van het gebouw geeft toegang tot een technische ruimte en tevens tot de 
afgesloten trapopgang naar de verdieping.  
 
Het terrein aan de achterzijde is goed bruikbaar als parkeervoorziening. Het voorliggende terrein is 
in eigendom bij de gemeente, die bereid is mee te denken in eigendoms/gebruiksconstructies bij 
plannen met een meerwaarde voor publieks-maatschappelijke invulling. 

 



Kenmerken: 

Overdracht  

Vraagprijs ú 675.000 k.k.  

Status Beschikbaar  

Aanvaarding In overleg  

Eigendomssituatie Volle eigendom  

Bouw  

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning  

Bouwvorm Bestaande bouw  

Bouwjaar 1927  

Soort dak Zadeldak bedekt met dakpannen  

Keurmerken 
Brandveiligheid, Energie Prestatie Advies en Bouwkundige 
Keuring  

Oppervlakten en inhoud  

Gebruiksoppervlakten   

Wonen (= woonoppervlakte)  461 m²  

Gebouwgebonden 
buitenruimte 

3 m²  

Perceeloppervlakte 1.273 m²  

Inhoud 1.862 m³  

Indeling  

Aantal kamers 9 kamers  

Aantal woonlagen 2 woonlagen  

Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, lift en glasvezelkabel  

Energie  

Energielabel E 1,52  

Verwarming C.V.-ketel  

Warm water C.V.-ketel  

C.V.-ketel Nefit HR 22 en HR 43 (gas gestookt combiketel uit 2003)  

Buitenruimte  

Tuin Tuin rondom  

Balkon / dakterras Balkon aanwezig  

Bergruimte  

Schuur/berging Aangebouwde houten berging  

Isolatie Geen isolatie  

Parkeergelegenheid  

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren 

  



 

  



  



 

  



  



  



  



 

  



  



  



  



  


