Voormalig raadhuis – Kerkstraat 54 - 3291AM Strijen
Het RAADHUIS, Kerkstraat 54, is gebouwd in 1927 naar een ontwerp van de ’s-Gravendeelse architect Diederik Visser, de latere gemeentearchitect en directeur gemeentewerken
van de gemeente Schoonhoven. Het nieuwe raadhuis verving zijn zeventiende-eeuwse
voorganger, die op dezelfde plek stond en een jaar eerder werd afgebroken. Het raadhuis
wordt gekenmerkt door een expressionistische Interbellumstijl die verwant is aan de Nieuwe
Haagse School en tevens invloeden van Dudok vertoont. Het in 1982 met een vleugel uitgebreide en gerenoveerde gebouw heeft tegenwoordig een kantoorfunctie.
De gevelpartij rechts van de toren heeft door middel van een breed balkon een horizontale
tweedeling gekregen. De drie vensters op de begane grond zijn voorzien van betonnen tussendorpels tussen de tweeruits boven- en onderramen. De onderramen waren oorspronkelijk
met luiken behangen. Het op betonnen consoles rustende balkon heeft een eveneens betonnen basis en een gemetselde borstwering met accenten van uitgemetselde baksteen
Het linker deel van de achtergevel is identiek aan de rechter gevelpartij van de voorgevel.
Het onder een houten overstek staande, rechter deel van de gevel is aan het einde van de
jaren negentig in de oorspronkelijke staat hersteld, nadat een houten aanbouw was verwijderd
Het vooraanzicht wordt gedomineerd door een hoektoren. De verticaliteit van de toren wordt
geaccentueerd door smalle en verdiepte velden. Aan de bovenzijde contrasteren uitgemetselde horizontale banden hiermee.
De entree bevindt zich in de toren. De entree staat boven een natuurstenen trap met een
gemetselde borstwering aan weerszijden
Bijzondere elementen in de voormalige raadzaal zijn de grote vensters met kleurrijke glas-inloodramen, die zijn ontworpen door de bekende Stijlkunstenaar Vilmos Huszar. Het raadhuis
is van architectuurhistorisch en kunsthistorisch belang vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving en detaillering en vanwege de aanwezigheid van het door een vooraanstaand kunstenaar ontworpen glas-in-lood.
Voor foto’s zie In Beeld – Dorp en omgeving

