
Save-the-date
Woensdag 8 september 2021, 19.00-20.30 uur.

Normaal gesproken verzenden wij deze nieuwsbrief uitsluitend digitaal 
naar geïnteresseerden van de ontwikkeling van de nieuwbouw. Deze 
keer ontvangt u de nieuwsbrief echter huis-aan-huis, omdat we graag 
iedereen uitnodigen voor de bewonersavond op woensdag 8 september 
aanstaande. We delen op de bijeenkomst de laatste stand van zaken. 
Meld u zich voor 13 augustus aan. We zien uit naar uw komst! 

Leo Douven 
Plv. Sectorhoofd
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Burenbericht
Over de nieuwbouw 
voor omwonenden
Groest–Kampstraat–Pr.Bernhardstraat

Nieuwsbrief

De reguliere nieuwsbrief verspreiden wij alleen digitaal. Wilt u de digitale nieuwsbrief ook ontvangen? Mail naar 

verbouwing-Groest@politie.nl Vermeld daarin uw naam, e-mailadres en volledige woonadres. 

Informatieavond voor omwonenden
Datum:  Woensdag 8 september 19.00-19.30 uur ontvangst. 

De bijeenkomst is van 19.30-20.30 uur.

Locatie:   In het lege politiebureau, verzamelen ingang zijde Groest. 

Onderwerp: Tijdens de avond nemen wij u mee in de laatste stand 
van zaken. De architect presenteert het ontwerp en de
sloopaannemer de planning m.b.t. de sloop van het pand. 

Aanmelden: U kunt zich aanmelden vóór 13 augustus door een mail te 
sturen naar: verbouwing-groest@politie.nl

*Corona: Afhankelijk van evt. coronamaatregelen is het mogelijk dat wij
genoodzaakt zijn de bijeenkomst toch geheel of gedeeltelijk 
digitaal te organiseren. Wij laten u dit via e-mail weten voor-
afgaande aan de informatieavond. 

mailto:verbouwing-groest@politie.nl
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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. 

Planning
September 2021 – februari 2022

• 2e Bewonersbijeenkomst

• Start uitvoering sloop

• Ontwerp en realisatie 

bouwdoeken

Februari 2022

• Realisatie-aannemer bekend

Start realisatie

Sloopaannemer: Heezen Sloopwerken B.V.
Inmiddels is de sloopaannemer bekend. Dit is de firma Heezen Sloopwerken B.V. uit Eindhoven. Zij hebben 

ruime ervaring met het slopen van grote binnenstedelijke projecten zoals slopen van De Bankier in Tilburg en 

de V&D in Eindhoven. Heezen Sloopwerken BV staat bekend om hun slogan ‘Samen sterk voor morgen’. Dit 

wordt bereikt door de gedrevenheid en betrouwbaarheid van de mensen. Verder is het materieel waarover zij 

beschikken erg vooruitstrevend qua nieuwste milieu- en veiligheidseisen.

Aangezicht vanaf de Groest en hoofdingang.
Beeld: rechten van de architect.

Aangezicht vanaf de Prins Bernhardstraat.

Inventarisatie van uw woning
Omwonenden spraken eerder hun zorgen uit over eventuele schade aan de eigen woning of bedrijfspand 

door de sloop of nieuwbouw. Om deze zorg weg te nemen, hebben wij de Firma Hanselman ingeschakeld 

om een nulmeting te doen van de omliggende woningen. Via een brief hebben zij omwonenden uitgenodigd 

om een afspraak te maken voor een onderzoek. Dit is belangrijk, want mocht er eventueel schade 

ontstaan, dan is duidelijk wat de uitgangssituatie van uw woning was, voorafgaand aan de sloop. Bij een 

aantal bewoners is Hanselman inmiddels langs geweest. Zij hoeven niets meer te doen. 

Afspraak maken

Een groot aantal bewoners heeft echter nog geen afspraak gemaakt. Omdat wij in september starten met 

de sloop, verzoeken u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Bij bewoners die nog geen afspraak hebben, 

is nu alleen een opname van de buitenkant gemaakt. Dit is echter een beperkt deel van de woning. Voor 

een afspraak kunt u contact opnemen via telefoon 026-4420460 e-mail: l.zernitz@hanselman.nl

Ontwerp
Hiernaast een impressie van de Groest-

zijde van het nieuw te bouwen bureau.    

Er is voor gekozen om de publieksingang 

zo transparant mogelijk te maken met veel 

glas. Dit geeft van buiten een ‘inkijkje’ en 

binnen veel licht. 

De begane grond en 1e verdieping 

springen in, zodat het aan de Groest een 

ruimtelijk gevoel geeft. 

C2000-mast  en kunstwerk
Inmiddels is de nieuwe C2000 mast op de ronde toren geplaatst en in 

bedrijf. De oude mast op het binnenterrein is met het verschijnen van 

deze nieuwsbrief weggehaald. Het onderzoek naar eventuele straling 

van de nieuwe mast loopt nog. Ook het kunstwerk is inmiddels 

ontmanteld en opgeslagen bij de gemeente. 

Informatie

Heezen Sloopwerken B.V. zal omwonenden via hun website 

https://heezenbv.nl/informatiepagina-politiekantoor-hilversum op de 

hoogte houden over de planning en voortgang van de werkzaam-

heden. Daarnaast worden omwonenden -indien nodig- per e-mail 

geïnformeerd. Ook kunt u hen ontmoeten op de bewonersavond, waar 

ze een toelichting geven. Het is nog niet bekend welke aannemer –na 

de sloop- het nieuwe pand zal bouwen. Voor vragen m.b.t. de 

sloopwerkzaamheden kunt u terecht bij Heezen Sloopwerken B.V. via 

mailadres: slooppolitiehilversum@heezenbv.nl.


