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Onderwerp: nieuwbouw brandweerkazerne Abdissenbos 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag informeer ik u over het voornemen van de gemeente en de Veiligheidsregio 

Haaglanden om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen bij u in de buurt aan het 

Abdissenbos. Dat betekent dat de brandweer zal vertrekken uit de Brusselstraat in de 

binnenstad.  

 

Abdissenbos 

De huidige brandweerkazerne aan de Brusselstraat is verouderd. Voor een nieuwe 

kazerne  is als voorkeurslocatie het Abdissenbos gevonden, ten noorden van de Toyota-

dealer. Zie het kaartje op de achterzijde van deze brief. Vanuit deze locatie wordt aan de 

aanrijtijd van de brandweer voldaan. Voorwaarde is dat de brandweer rechtstreeks via de 

Afrikaweg kan uitrukken. In combinatie met de kazerne in Oosterheem heeft Zoetermeer 

hiermee een goede dekking van de brandweerzorg. 

 

Planning 

Als het haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwe brandweerkazerne positief is en de 

gemeenteraad akkoord gaat met de plannen, zal de nieuwbouw van de kazerne aan het 

Abdissenbos medio 2021 starten en eind 2022 klaar zijn. De gemeente en de 

Veiligheidsregio Haaglanden maken in de komende periode nadere afspraken over de 

ontwikkeling en realisatie van de nieuwe kazerne. Zodra het ontwerp van het gebouw en 

de inrichting van het openbaar gebied verder uitgewerkt zijn, nodigen wij u uit voor een 

informatiebijeenkomst. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2020 zijn. 

 

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze brief dan kunt u reageren via  een e-mail naar 

projectenpmv@zoetermeer.nl of telefonisch via 14 079 (dhr. R. Theeuwen). 

 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 

 

De heer R. Theeuwen, projectmanager stedelijke ontwikkeling 
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Locatie nieuwbouw brandweerkazerne Abdissenbos 

 


