
WELKOM  COLLEGE EN DIRECTIE 

GEMEENTE DRONTEN
▪ Welkom 



PROGRAMMA

▪ Inleiding ontwikkeling Stadhuiskwartier

▪ Rondleiding

Ton Steenhuis, manager Huisvesting en 

Facilities DOWR (Deventer, Olst-Wijhe en 

Raalte)



DOWR-Facilitair

▪ DOWR samenwerking sinds 2013

▪ drie gemeentehuizen in beheer   

▪ 200.000 bezoekers per jaar

▪ 1400 DOWR medewerkers

▪ 300 evenementen (jaarlijks)



Aanleiding nieuwbouw Stadhuis Deventer

▪ Opknappen haveloze gebied Burseplein,

▪ Levendigheid rondom het Grote Kerkhof  en economische 

impuls voor dit gebied

▪ Doelmatige en duurzame huisvesting voor de gemeente
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Democratisch kennis- en 

ontmoetingscentrum

Een plek in de stad waar democratie, kennis delen en 

ontmoeten samenkomen:

▪ Eeuwenoude plek van de democratie handhaven

▪ Raadsvergaderingen, Politieke Markten en debatten

▪ Informatiepunt over tal van (stads)onderwerpen 

▪ Tentoonstellingsruimte

▪ Ontmoeten van de stad met de gemeentelijke organisatie
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Begane grond

publieksplein

VERDIEPEN

ONTMOETEN

ONTVANGEN

• receptie
• trouwen
• bibliotheekkamer fracties
• balies
• wachtruimte
• informatiepunt



Eerste verdieping

VERDIEPEN

ONTMOETEN

ONTVANGEN

lounge/restaurant

atrium

werkplekken

• werkplekken
• informele werkplekken
• vergadercentrum
• raadzaal / Politieke Markt
• lounge / restaurant

decentraal vergaderen



3-10

Domeinen
10 gelijksoortige maar herkenbare domeinen 

▪ Begane grond: publieksplein en 2 domeinen

▪ 1e verdieping: 4 domeinen

▪ 2e verdieping: 4 domeinen

▪ Elk domein heeft ca. 60 werkplekken

▪ Thuisbasis voor enkele teams (afh. van de omvang)

1

2

3-10

begane grond

1e en 2e etage



Domeinen
verdiepenontmoeten

open gesloten



Duurzaamheid

Eén van de duurzaamste stadskantoren van Nederland, 

BREEAM NL Excellent:

▪ Veel aandacht voor gezondheid, afval, materiaalgebruik en 

energie

▪ Maar ook voor fietsgebruik, flora & fauna, educatie en 

transport

▪ En voor de mensen die het gebouw gebruiken









Factsheet
• Bouwperiode 2013-2016

• In gebruikname 1 januari 2016

• Nieuwbouw: 15.500 m2 bruto vloeroppervlak

• Oudbouw: 3.500 m2 vloeroppervlak

• Bouwkosten: 64,5 miljoen (incl. projectkosten)

• Aandacht voor omgevingsmanagement

• Ramen: 2510, waarvan 2264 met een Deventer Raamwerk

• BREEAM-score: Excellent

• Zonnepanelen: 800m2 plus een groene daktuin

• Arbo-werkplekken: 568 (flexplekken)

• 31 open balies en 11 baliespreekkamers 
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Andere manier van werken

▪ ‘Niemand’ heeft een vaste werkplek

▪ Domeinen - vlekkenplan op teamniveau

▪ Flexwhere schermen met zoekfunctie

▪ Spelregels over gebruik gebouw 
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http://www.loestenanscher.nl/kunstprojecten/projecten/deventer-raamwerk/

