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Aan de omwonenden en geinteresseerden van het Abdissenbos, Alferbos, Belvédèrebos,
Fonteinbos en Haagsebos in Zoetermeer

Ondenrrrerp: Abdissenbos - Nieuwe brandweerkazerne

Geachte heer/mevrouw,

ln juli 2019 ontvingen de bewoners van het Abdissenbos een brief over de bouw van een
nieuwe brandweerkazerne aan het Abdissenbos. Nu informeren wij ook bewoners van
aangrenzende straten over de stand van zaken.

lnmiddels heeft de gemeenteraad van Zoetermeer op 1B mei 2020 het besluit genomen
om deze nieuwe brandweerkazerne te realiseren. Dat betekent dat de brandweer zal
vertrekken uit de Brusselstraat in de binnenstad.

Daarnaast is met de besluitvorming van 1B mei jl. het procesvoorstel samenspraak
(participatie) vastgesteld. Door samenspraak betrekken wij u als buurtbewoners bij de
realisatie van de brandweerkazerne. Het niveau van samenspraak is informeren. Wij
informeren u over het ontwerp van het gebouw, de inpassing ervan in de omgevíng, het
aanpassen van de verkeerssituatie en het realiseren van parkeerplaatsen.

op 30 juli 2020 heeft de gemeente de samenwerkingsovereenkomst met de
veiligheidsregio Haaglanden (VRH) ondertekend.

Uitwerkinq
op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen om de bouw van de
brandweerkazerne op het Abdissenbos te kunnen realiseren. Dit is de fase van
uitwerking. We zijn gestart met de uitwerking van de nieuwe verkeerssituatie. Ook werken
we aan de uitvraag voor een aanbesteding van een architect en adviseurs voor het
ontwerptraject. Daarnaast is de bestemmingsplanprocedure opgestart.

Plannino
De verwachting is dat na het zomerreces de aanbesteding van de architect en adviseurs
start. Als deze bekend zijn, start het ontwerpproces van de kazerne. Pas na goedkeuring
van een definitief ontwerp en de afronding van de bestemmingsplanprocedure zal een
aanbesteding starten van een aannemer. Dit is dan de fase van uitvoering. Naar
verwachting is de nieuwe brandweerkazerne medio 2023klaar.

zodra er samen met een architect en de veiligheidsregio Haaglanden (VRH) een
voorlopig ontwerp is gemaakt zal deze aan u worden voorgelegd. Wij zullen dan bekijken
op welke wijze dit mogelijk is in verband met de corona regels. Waar mogelijk wordt er
aangesloten bij de samenspraak voor de nieuwe stadswijk Entree.
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Maatreqelen Gorona-crisis
Bouwprojecten van de gemeente Zoetermeer gaan binnen de mogelijkheden
door. Daarbij wordt het protocol 'Samen veilig doorwerken' gehanteerd. Zie hiervoor de

site van Bouwend Nederland, of onderstaande Iink:

httos://www.bouwendnederland.nl/media/6202/protocol-samen-veiliq-doorwerken.pdf

Alqemene informatie en voortqanq
Voor algemene informatie en de voortgang van het project kunt u terecht op

www.zoetermeer.nl/brandweerabdissenbos. Hier vindt u ook het procesvoorstel

samenspraak en een schetsbeeld van de brandweerkazetne.

Aloemene vraqen of opmerkinqen
Heeft u vragen of opmerkingen over het project, mail deze dan naar

Vastqoedontwi kkeli ng@zoetermeer. n l.

lk ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

Namens Burgem ouders van Zoetermeer,
Afdelingsmana twikkeling van de afdeling Vastgoedbedrijf,

H. Verschoor


