hoord. In november 1883 werd bekendgemaakt dat er een terrein gekocht was
voor f 6.700,- voor de bouw van een
raadhuis. Waarom de grond tegenover
de kapel niet meer in aanmerking kwam
is altijd een raadsel gebleven. Op 20
augustus 1884 metselde de burgemeester de eerste steen en negen maanden
later, op 7 mei 1885, was het kapitool
gereed en werd het nieuwe raadhuis
feestelijk geopend door burgemeester
Reinier van Suchtelen van de Haare.
Het Rijkstelegraafkantoor met beperkte
dagdienst werd op I juni 1884 voor algemeen verkeer geopend. Het gemeentehuis zag zes burgemeesters komen en
gaan. Een paar weken na de opening
besloot de raad een uurwerk te laten
plaatsen in de raadhuistoren. Dit uurwerk is onlangs door onze leden
H. Bierman en J. Horst zo prachtig gerestaureerd. In 1906 was het gemeentehuis een aantal maanden gesloten
wegens een grote verbouwing aan de
achterzijde. Van 5 sept. 1906 tot 23
maart 1907 fungeerde de woning van
burgemeester Van Suchtelen v.d. Haare
aan de Lindelaan nr. 17 (nu nr. 57) tijdelijk als gemeentehuis. Bij de verbouwing werd o.a. het politie- en
brandweergedeelte drastisch gewijzigd
onder architect M.J.C. van Eijck.
De volgende verbouwing vond plaats in

1932, toen werd een grote raadszaal
naar een ontwerp van gemeentearchitect Ir. J. Gerber aangebouwd. Dit
gemeentehuis werd in 1961 tot verdriet
van vele Bussumers gesloopt. In 1952
namelijk schreef de gemeente een prijsvraag uit voor een ontwerp van een
nieuw gemeentehuis. Het oude gebouw
vond men te klein en te weinig passen
bij de centrum-ambitie die het dorp toen
koesterde. De inzending van prof. ir. C.
Wegener Sleeswijk werd gekozen en in
1961 werd de werkvleugel al in gebruik
genomen. In 1974 werd de representatieve vleugel met de ontmoetingsruimte
feestelijk geopend, waarbij ook de
carillontoren op het verhoogde plein in
gebruik werd genomen. (Bron: In
Bussum kan alles ...) Nu, in het jaar
2000, rijst wederom de vraag: "Wat te
doen met het gemeentehuis? Gaan we
verbouwen of bouwen we nieuw?"
Met dank aan Martin Heyne voor de
aanvullingen.
Joke Vos-Bogaard

Oproep
De Historische Kring beschikt over een groot aantal dia's. Helaas moet een diaapparaat steeds geleend worden. Heeft u er misschien nog een staan dat toch
niet meer gebruikt wordt? Laat het ons weten, over de prijs worden we ket vast
wel eens. Uw reactie gaarne bij de redactie.
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