Het stadhuis van Deinze aan het begin van de 20ste eeuw
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BESCHRIJVING
In 1792 brandde de stadshal van Deinze af. Sinds die brand moest het stadsbestuur noodgedwongen vergaderen in een café. Pas in
1837 werden de eerste stappen gezet voor de bouw van een volwaardig stadhuis. Het bestuur kocht 3 huizen op de Markt van
Deinze en liet ze afbreken. Het bouwterrein lag klaar.;Men startte in 1840 met de bouw van het stadhuis. Architect Achiel De Lancker
stond in voor het ontwerp van het pand. Hij tekende een neoclassistisch gebouw dat door de statige gevel toch wel enige
monumentaliteit uitstraalt. De blikvangers zijn de 3 Korintische zuilen aan de voorgevel van het stadhuis. De zuilen zijn niet volledig
losstaand. De achterzijdes zitten vervat in gevel, maar toch geven de zuilen het gebouw een statige aanblik. ;Binnenin werd de
neoclassistische stijl ver doorgetrokken. Dit is goed te merken aan de hoge deuren met moulures en de hoge plafonds.
Oorspronkelijk werd de gelijkvloerse verdieping van het stadhuis gebruikt als café en was de eerste verdieping voorbehouden voor
het stadsbestuur. Architect Van Lancker had ook nog een functionele tweede verdieping uitgetekend, maar die etage is destijds niet
afgewerkt wegens geldgebrek. Ze is altijd gebruikt als zolderruimte.;In 1971 ging de stad Deinze de eerste fusies aan met Astene en
Petegem-aan-de-Leie. Door deze schaalvergroting moest het stadhuis ook word uitgebreid. Deze uitbreidingswerken gingen
gepaard met een modernisering van de binnenzijde. Op 11 juni 2010 werd het gebouw officieel beschermd als monument.;Het
19de-eeuwse stadhuis op de Deinse Markt bleef tot 2016 trouw dienst doen. In april 2016 verhuisden de stadsdiensten en de
burelen van de mandatarissen naar een modern nieuwbouwcomplex in de Brielstraat.;Sindsdien heeft het oude stadhuis geen
functie meer. Anno 2018 wordt er gezocht naar een nieuwe bestemming voor het monument.
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