
Alle aanwezigen hartelijk dank voor uw komst naar de bewoners-
informatieavond. Via deze nieuwsbrief blikken we terug op deze 
bijeenkomst en houden wij u op de hoogte over wat er de komende 
tijd op ons terrein gaat gebeuren. Dit is immers uw achtertuin. Zoals 
bij elk bouwproject zullen er tijdens de sloop en nieuwbouw 
activiteiten zijn die (geluids)overlast opleveren. Dat kunnen wij helaas 
niet voorkomen. Samen met onze bouwpartners, doen wij echter ons 
best om deze zoveel mogelijk te beperken. Hartelijk dank voor uw 
begrip hiervoor.

Leo Douven 
Plv. Sectorhoofd
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BurenberichtBurenbericht
over de nieuwbouw 
voor omwonenden
Groest–Kampstraat–Pr.Bernhardstraat

Nieuwsbrief

Willen buren deze digitale nieuwsbrief ook ontvangen? Mail naar verbouwing-Groest@politie.nl Vermeld daarin naam, 

emailadres en volledige woonadres. 

Terugblik informatiebijeenkomst
Op woensdagavond 8 september vond er in de garage van het oude politiebureau, een informatiebijeenkomst 

plaats voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst lichtte de architect het ontwerp toe en vertelde de 

sloopaannemer over de sloopwerkzaamheden. Belangrijke punten daarbij waren overlast en veiligheid. In deze 

Nieuwsbrief geven we een korte weergave van de belangrijkste zaken die aan bod zijn gekomen.

Aangepast ontwerp
Op advies van de welstands-

commissie van de Gemeente 

Hilversum, zijn er aanpassingen 

gedaan op het ontwerp om het pand 

meer bij de bestaande omgeving te 

laten aansluiten. Zo heeft de 

architect het verticale karakter in de 

gevel benadrukt met metselwerk 

stroken over 2 verdiepingen en zijn 

de lange gevels onderbroken door 

gebouwhoge glasstroken. Ook het 

materiaalgebruik is beter op de 

omgeving afgestemd. De leistenen 

dakpannen, gebruikt in omliggende 

panden, komen terug in de gevel en 

bovenverdieping.

Beeld: rechten Gortemaker Algra Feenstra 

Aangezicht vanaf de Groest en hoofdingang.
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/4 Installatiegeluid
Een specialist heeft de geluidbe-

lasting van de installaties op het 

dak en binnenterrein op omlig-

gende gevels berekend. Op 

kritieke plekken treffen wij extra 

voorzieningen zodat de geluid-

belasting minimaal binnen de 

norm van wet- en regelgeving 

blijft. Op het dak worden geluids-

schermen geplaatst en installatie-

openingen krijgen dempende 

voorzieningen. Daarnaast wordt 

de binnenzijde van het bijgebouw 

van geluidsisolatie voorzien. 

Duurzaamheid
In en op de nieuwbouw worden diverse 

duurzaamheidsvoorzieningen getroffen, zoals:

-zonnepanelen op het dak wekken energie op 

-warmte en koude vanuit het gebouw wordt 

opgeslagen in de grond. In de seizoenen wordt dit 

hergebruikt om in de winter het gebouw te 

verwarmen en te koelen in de zomer

-groendaken en infiltratiekratten slaan water op 

tijdens hevige regenval en voeren het water 

gedoseerd af via de bodem 

-nestkasten voor vleermuizen en inbouw-stenen 

voor de gierzwaluw stimuleren de biodiversiteit. 

-sensorverlichting bespaart energie en gaat 

lichtvervuiling tegen

-er worden laadpalen voor elektrische auto’s 

geplaatst en voorzieningen getroffen om te 

stimuleren dat medewerkers op de fiets komen.

Materiaalkeuze en verlichting
Bij de materiaalkeuze is gekeken naar materialen die 

gebruikt zijn in gebouwen in de omgeving. Toepassing 

van meer glas maakt het transparanter. De grijze 

bakstenen en leistenen bieden een mooi contrast met 

de lichte bakstenen. Op het binnenterrein komt fauna-

vriendelijk licht. De hoeveelheid licht is geminima-

liseerd. Dit scheelt in overlast. Op de verdiepingen 

komen bewegings-melders; alleen daar waar gewerkt 

wordt, staat het licht aan.

Volume en hoogte
Naast de huidige politieonderdelen gaan ook de medewerkers van de 112-meldkamer in de nieuwbouw aan de 

slag. Dit is zoveel mogelijk opgelost in een efficiëntere indeling in het gebouw zelf. Medewerkers hebben niet 

langer een eigen werkplek en vergadervoorzieningen worden gedeeld. Daarnaast neemt het volume onder de 

grond toe en richting ons eigen binnenterrein. Ook krijgt de derde verdieping een uitbreiding en wordt het 

gebouw voorzien van een installatie-opbouw. Op twee plekken ligt het gebouw terug, wat meer doorkijk geeft 

naar de omgeving. Tijdens de bewonersavond in 2020, bestond het nieuwbouwontwerp uit vier volledige 

bouwlagen van 15,6 meter. Het dak van de meldkamer op 18 meter en de technische ruimten tot 20,6 meter. 

Het huidige ontwerp bestaat uit vier bouwlagen van 15,5 meter. Op deze bouwlagen komen twee technische 

ruimten tot 19,5 meter hoog. De hoogte van het dak van de meldkamer is gereduceerd naar 17,1 meter.

Beeld: rechten Gortemaker Algra Feenstra

Beeld: rechten Gortemaker Algra Feenstra 
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/4 Sloopwerkzaamheden in beeld 
De sloop van het politiebureau gebeurt in drie fasen. Het schema hieronder geeft dit met kleuren aan. 

De aan- en afvoerroutes lopen via de Prins Bernardstraat. Het hele terrein wordt afgeschermd met 

bouwhekken (zie blauwe belijning). Bij de in- en uitrit aan de Prins Bernardstraat komen rijplaten om 

het trottoir te beschermen. Het slopen zelf bestaat uit drie fasen: 

1. Voorbereiding, zoals het plaatsen van bouwhekken en containers. 

2. Sloop van het middenstuk, het oranje gedeelte (zie onder)

3. Sloop van de blauwe zones (zie onder). Sloop van de muur en plaatsen damwanden (paarse zone). 

Een concretere planning wordt in overleg met de sloopaannemer gecommuniceerd. Ook onderzoeken 

wij of het mogelijk is de planning zichtbaar te maken bij de bouwplaats zelf. 

Beplanting 
De huidige beplanting rondom het huidige gebouw wordt tijdelijk 

verwijderd. Na de nieuwbouw zal deze strook echter opnieuw beplant 

worden. Uitzondering hierop is de grote kastanjeboom naast de ingang 

aan de Groest. Deze is beschermd en blijft tijdens de sloop en de 

nieuwbouw staan. 

Beeld: rechten van FA Heezen
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Disclaimer: Dit is een uitgave van de politie om omwonenden te informeren over de voortgang van de nieuwbouw. Niets uit deze uitgave mag 

zonder toestemming worden gekopieerd. Ons doel is om zo veel mogelijk up-to-date informatie te geven. Het  kan echter voorkomen dat na het 

verschijnen van deze nieuwsbrief, zaken wijzigen en wij u helaas niet tijdig kunnen informeren. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. 

Geplande werkzaamheden op een rij:

Start sloopwerk: week 38 – 2021 (20 september 2021)

Einde sloop werk: week 08 – 2022 (22 februari 2022)

• Voorslopen, asbestsanering en sloopwerkzaamheden 

bovenbouw

week 39 (27 sept) t/m 48 (3 dec) 2021

• Aanbrengen damwanden

week 47 (22 nov) t/m 50 (17 dec) 2021

• Sloopwerk onderbouw en grondwerk tbv nieuwbouw

week 49 (6 dec) 2021 t/m 8 (22 feb) 2022

• Verwijderen damwanden 

na gereedkomen kelder en beganegrondvloer

nieuwbouw

Overlast
Bij een sloop komt overlast. Dat kunnen wij helaas niet voorkomen. Met het oog op omwonenden 

zijn wel afspraken gemaakt om overlast, waar mogelijk, te beperken. Zo voert de aannemer in 

principe alleen werkzaamheden met geluidshinder uit op werkdagen tussen 07.30 en 16.30 uur. 

Dit is een aanscherping op de geldende wetgeving. De firma Heezen treft daarnaast de volgende 

maatregelen: 

-Omgeving: Inspectie en schoonhouden aangrenzende wegen en trottoir

-Stofbestrijding: (sector-)sproeien bij de bron, dwz met water wordt stof neergeslagen.  

-Geluid: 

• moderne sloop methodieken (handmatig, crushen – vergruizen)

• inzet modern materieel die minder geluid produceren

• bouwradio’s zijn niet toegestaan

• geluidmeters met signaalfunctie wanneer geluidsniveau overschreden wordt

-Trilling: 

• sloopmethode en aanbrengen damwanden is trillingsarm (Silent piling) 

• gebruik van modern materieel. 

• binnen SBR – A (schade aan gebouwen) en B (hinder voor personen in gebouwen)

Vragen of klachten?
Indien u vragen of klachten heeft over de 

sloopwerkzaamheden, dan verzoeken wij u 

rechtstreeks contact op te nemen met de firma 

Heezen. Dit kan via: 

Telefoon: 040-2621815

Email: slooppolitiehilversum@heezenbv.nl

U kunt vragen naar: 

Anita Krus (werkvoorbereiding) en/of 

Gertjan Holtermans (projectleiding)

Veiligheid voorop
Het slopen van een gebouw brengt risico’s met zich mee. Veiligheid gaat voor alles. Er is aandacht voor het 

veiligheid bij het aan- en afvoeren van materialen via de Pr. Bernardstraat. Het moet duidelijk zijn voor 

voorbijgangers waar het onveilig is. Hiervoor wordt een verkeersplan opgesteld. Om schade aan voertuigen te 

voorkomen, is een aantal parkeerplaatsen helaas niet meer te gebruiken. 

Mocht er schade ontstaan, dan is de firma Heezen daar voor verzekerd. Om dit objectief te beoordelen zijn er 

nulmetingen gedaan voor aanvang van de sloopwerkzaamheden. Hier bent u eerder over aangeschreven. 

Parkeren 
Tijdens de informatieavond waren er diverse vragen van bewoners met betrekking tot parkeren. 

Begrijpelijk, omdat er tijdelijk minder plekken beschikbaar zijn. Dit betreft twee soorten parkeerplekken: 

-Die op het eigen terrein: omdat de muur gesloopt wordt en er damwanden geplaatst worden, is uw privé 

parkeerplek tijdelijk niet te gebruiken. De politie biedt voor deze plekken een tijdelijk alternatief in de 

parkeergarage van het Gooiland. 

-Parkeerplekken ‘op straat’: de politie heeft geen zeggenschap over de parkeerplekken in de openbare 

ruimte. Een vertegenwoordiger van de gemeente Hilversum was aanwezig op de bewonersavond en 

neemt deze vraag mee. 


