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Een vergeten bouwplan in Nibbixwoud
Ko Groot

Wat ontbreekt is een ruimte om het publiek te ontvan-

gen, alsmede een balie/loket. Ook is er geen wachtruimte 

en geen spreekkamer. Voor het spreekuur van de burge-

meester en de secretaris moet gebruik  gemaakt worden 

van de raadszaal. Er is geen afzonderlijke ruimte voor 

een type- en stencilkamer, zodat deze herrie makende 

activiteiten gewoon op de secretarie moeten plaatsvin-

den. Zelfs de burgemeester beschikt niet over een eigen 

kamer. Ook een werkruimte voor de belastingcontrole en 

voor de accountants ontbreekt. Verder heeft men niet de 

voor de vergaderingen en de medewerkers. Zelfs voor 

de schoonmaakster is geen ruimte beschikbaar om de 

schoonmaakartikelen op te bergen. 

Ook had het college al geconcludeerd dat verbouw en 

uitbreiding van het bestaande gebouw niet mogelijk was 

omdat het in een zeer slechte staat verkeerde. 

De gemeenteraad, die de huisvestingsproblemen aan den 

lijve ondervond, had dus geen enkele moeite met het be-

schikbaar stellen van dit voorbereidingskrediet. Er moes-

ten maar eens spijkers met koppen geslagen worden! Er 

werd een sober programma van eisen vastgesteld waar-

aan het nieuwe gemeentehuis zou moeten voldoen.

Beneden:

Entree, hal en trap / Balie, loket en wachtruimte /

Een secretarieruimte voor zes personen en een afzon-

derlijke typekamer en bergruimte /

Een kamer voor de secretaris grenzend aan de secretarie /

Een kamer voor de burgemeester in de nabijheid van de 

secretaris / Een vergaderkamer/commissieruimte voor 

acht personen / Een keuken / Een garderobe en toilet-

voorzieningen / Een kluisruimte grenzend aan de secreta-

rie / Een bergruimte voor de schoonmaakartikelen.

Bovenverdieping:

Raadszaal

Kleine vergaderruimte voor burgemeester en wethouders /

Garderobe en bijkeuken / Toiletvoorziening / 

Archiefruimte. 

In de kelder:

Centrale verwarming / Een noodbestuurspost (in geval 

van rampen en oorlog).

Hoek Ganker-Dreef 

In januari 1965 kwam architect Hermans met een eer-

ste schetsplan. De globale kosten werden geraamd op 

een bedrag van bijna 300.000 gulden. En men had in-

tussen ook een geschikte locatie gevonden: op de hoek 

van de Ganker en de Dreef.  

De gemeenteraad was enthousiast en besloot daarom in 

de vergadering van 21 januari 1966 een vervolgopdracht 

Al rond 1940 was er door de provincie Noord-Hol-

land een Commissie Ter Veen ingesteld om advies 

uit te brengen over een fusie van de veelal te klei-

ne gemeenten in die provincie. Het zou echter nog 

veertig jaar duren voordat dit plan tot uitvoering 

zou komen. Pas op 1 januari 1979 vond er een 

grootscheepse herindeling van gemeenten plaats, 

West-Friesland ging van 27 naar 13 gemeenten. 

Nibbixwoud en Wognum werden samengevoegd.  

Hauwert verdween naar Noorder-Koggenland. 

Deze fusieplannen wierpen hun schaduw echter 

al ver vooruit. Een door de gemeenteraad van 

Nibbixwoud  in 1965 beschikbaar gesteld krediet 

werd niet goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 

in verband met een op handen zijnde fusie van ge-

meenten.  Waar hebben we het over?

Het ging om de bouw van een nieuw gemeentehuis 

voor de gemeente Nibbixwoud! Op 16 juli 1964 stel-

den burgemeester en wethouders aan de gemeente-

raad voor om een voorbereidingskrediet beschikbaar 

te stellen van 1850 gulden. Het bedrag was bedoeld om 

door architect Hermans te Hoorn een schetsplan te 

laten vervaardigen voor een nieuw gemeentehuis.

Als motivering verklaart het college dat het bestaande 

gemeentehuis te klein is om de werkzaamheden naar 

behoren te kunnen verrichten.  De gemeentesecretarie 

heeft een oppervlakte van 20 m2. Hier staan de vier 

bureaus voor de ambtenaren en nog een extra bureau 

voor allerlei externe controles. Bovendien staat er een 

kachel om het geheel te verwarmen. De gemeentese-

cretaris beschikt over een ruimte van 2,5 x 5 meter met 

daarin een veelheid van kasten. Het toilet schijnt on-

bruikbaar te zijn. De aangebouwde kluis scheurt los van 

de muur van het gemeentehuis en is bovendien veel  te 

klein om als archiefruimte te kunnen dienen. Verder is er 

nog de raadszaal/trouwzaal, een zolder en een kelder. 

Tekening gemeentehuis Nibbixwoud.
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te verstrekken aan architect Hermans voor het uitwer-

ken van het bouwplan en het maken van een bestek. 

inwoners verantwoordelijk voelen, terwijl de gemeen-

schap als totaal niet in de beoordeling betrokken zou 

worden. Enige kleinschalige woningbouw kwam dan ook 

niet van de grond en door het ontbreken van koop- en 

huurwoningen moesten jongelui naar elders vertrekken.  

Er werd een enquête gehouden onder de gezinshoof-

den in Zwaagdijk-Oost, waarbij 253 personen naar 

hun voorkeur werd gevraagd. Daarvan spraken 231 

gezinshoofden zich uit voor een grenswijziging richting 

Wervershoof.

In het verzoek aan de minister werd verwezen naar 

eerdere pogingen vanuit Zwaagdijk-Oost om on-

der één gemeente gebracht te mogen worden. Dit 

verzoek dateerde al  van 1940, maar werd door de 

Duitse bezetting nooit in behandeling genomen. Daar-

om dit hernieuwde verzoek dat breed werd onder-

steund vanuit de gemeenschap door onder meer de 

KVP, de LTB, de KAB, de JB, het KVG, de voetbalvereni-

ging, het schoolbestuur en de middenstandsvereniging. 

De gemeenteraad van Nibbixwoud nam in zijn verga-

dering van 27 juli 1964 kennis van de petitie van de 

gemeenschap Zwaagdijk-Oost, en vond het verder niet 

nodig om daar positief of negatief op te reageren.  

Op 12 oktober 1964 kregen de initiatiefnemers uit 

Zwaagdijk-Oost bericht van de minister van Binnen-

landse Zaken: geen incidentele aanpassing van gemeen-

tegrenzen, de provincie Noord-Holland bereidt een 

herindelingsplan voor, waarin het verzoek van die ge-

meenschap nader zal worden afgewogen.

Ook hier werd dus uiteindelijk pas op 1 januari 1979 be-

sloten om Zwaagdijk-Oost onder de gemeente Wervers-

hoof te brengen. Met had pas/al veertig  jaar gewacht!

Bron: Westfries Archief Hoorn, nummer 1740-113.

Bron: Westfries Archief Hoorn, nummer 1740-41.

Hiervoor werd unaniem een bedrag beschikbaar gesteld 

van 14.500 gulden. Echter dit krediet moest goedge-

keurd worden door Gedeputeerde Staten.  En dat liep 

verkeerd af.  Gedeputeerde Staten onthielden de goed-

keuring. In verband met de te verwachten gemeentelijke 

herindeling van West-Friesland werd het ongewenst 

geacht om de voorbereiding van de bouw van een nieuw 

gemeentehuis voort te zetten. De gemeenteraad kon 

niet anders dan, onder veel gemor, te besluiten om het 

eerder beschikbaar gestelde krediet in te trekken.  Wel 

besloot men op aandringen van de heer Spijkerman om 

dan alsnog voorzieningen te treffen aan het bestaande 

gemeentehuis. Op 31 maart 1967 besloot de raad daar-

op om een krediet van 25.000 gulden beschikbaar te 

stellen voor achterstallig onderhoud en de realisering 

van een houten semipermanente kantoorruimte, die in 

de loop van het jaar ook gebouwd werd.

Verzoek Zwaagdijk-Oost afgewezen  

Een soortgelijke afwijzing om redenen van 

voorgenomen gemeentelijke herindeling on-

dervonden de inwoners van Zwaagdijk-Oost. 

Zwaagdijk was het zat om nog langer onder 

vier gemeenten te moeten functioneren, met 

ieder zijn eigen regeltjes en voorschriften. In 

april 1963 dienden zij een gezamenlijke peti-

tie in bij de minister van Binnenlandse Zaken 

om een grenswijziging toe te staan waardoor 

de gemeenschap onder één gemeente (Wer-

vershoof) zou komen te vallen. 

De gemeenschap Zwaagdijk-Oost met zo’n 

1100 inwoners zag met lede ogen aan dat er achteruit-

gang dreigde. Een verder teruglopend aantal inwoners 

zou ten koste van de leefbaarheid gaan. Kerk, school  en 

verenigingen zouden verder teruglopen. Financieel zou 

het ook niet meer op te brengen zijn. De betrokken ge-

meenten (Wervershoof: 423 inwoners, Hoogkarspel: 325 

inwoners, Westwoud: 300 inwoners en Nibbixwoud: 200 

inwoners) zouden zich slechts voor hun kleine aantal 

Situatietekening.


