
Bijlage 4: Procesvoorstel samenspraak nieuwbouw brandweerkazerne
Ten behoeve van samenspraak voor de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne op het 
Abdissenbos is dit voorstel opgesteld. De samenspraak betreft de bouw van nieuwe 
brandweerkazerne op de aangewezen en overeengekomen kavel op het Abdissenbos. Dit 
procesvoorstel gaat over de wijze van samenspraak en gaat in op: 

a. Het exacte onderwerp en de speelruimte van de samenspraak 
• de samenspraak betreft de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de aangewezen kavel 

op het abdissenbos; 
• de samenspraak richt zich op de volgende onderwerpen: 

o Het ontwerp van het gebouw;
o De inpassing ervan in de omgeving;
o Het aanpassen van de verkeerssituatie; 
o Het realiseren van parkeerplaatsen. 

• de samenspraak gaat niet over de herontwikkeling locatie Brusselstraat. 

b. Het doel van de samenspraak 
De samenspraak heeft als doel om draagvlak te vergroten. Door de omgeving vanaf het begin te 
betrekken bij het ontwerpproces wordt het draagvlak vergroot. 

c. De schaal waarop de samenspraak speelt 
Er wordt samenspraak georganiseerd om inwoners van het abdissenbos bij de realisatie van 
brandweerkazerne te betrekken. De samenspraak vindt plaats op buurt niveau.

d. Wie is er samenspraakgerechtigd? 
Voor samenspraak over het ontwerp zijn de inwoners van het abdissenbos en de inwoners uit de 
aangrenzende straten; Alferbos, Belvederébos, Fonteinbos en Haagsebos, samenspraak gerechtigd. 

e. Het niveau van de samenspraak 
Het niveau van samenspraak is informeren. De gemeente bepaalt de agenda van de bijeenkomsten 
en de inwoners worden geïnformeerd over het ontwerp van het gebouw, de inpassing ervan in de 
omgeving, het aanpassen van de verkeerssituatie en het realiseren van parkeerplaatsen. 

f. Inrichting van het samenspraakproces 
• De buurt is inmiddels geïnformeerd over de concept plannen, de samenspraak is sinds juli 

2019 gestart;
• Na besluitvorming in de Raad zal de samenspraak weer een doorstart krijgen. De omliggende 

bedrijven en bewoners van de omliggende woonwijk zullen worden geïnformeerd
• Er wordt samen met een architect en de veiligheidsregio Haaglanden (VRH) een voorlopig 

ontwerp gemaakt. Het ontwerp wordt tijdens een inloopavond aan bewoners voorgelegd en 
waar mogelijk wordt er aangesloten bij de samenspraak bijeenkomsten van het entree gebied;

• Opmerkingen, aanvullingen e.d. worden vastgelegd in een tweekolommenstuk. Dit document 
wordt samen met het definitieve, eventueel gewijzigde ontwerp naar de betrokkenen 
gezonden, die eerder hebben gereageerd;

• Belanghebbenden worden voorafgaand aan de uitvoering ook via een bewonersbrief 
geïnformeerd en kunnen een contactpersoon, die het werk begeleidt, telefonisch benaderen; 

• Uiterlijk twee weken voor de start van de uitvoering wordt het werk aangekondigd via de 
website, een persbericht wordt naar de lokale kranten gezonden en bij stedelijk relevante 
wegwerkzaamheden komt er een artikel op de stadspagina in de huis-aan-huis-krant; 

• Grote werkzaamheden met een impact op doorgaand verkeer worden soms ook via de social 
media aangekondigd; 

• Bij de grotere werken wordt een informatiebord geplaatst met de benodigde informatie; 



• In elke fase zal de buurt worden geïnformeerd ook over planning en start bouw en overige 
maatregelen.


