Beste buurtbewoner,
Graag geven we u via deze nieuwsbrief een update over de bouw en de inrichting van het
nieuw commissariaat van de Politiezone Vlas op campus Drie Hofsteden.
De volledige ruwbouw is zo goed als af. Momenteel is de aannemer langs de achterkant van
het nieuw politiegebouw bezig met de afwerking van de refter en het dakterras (foto 1). Ook
de ruwbouw van de logistieke- en parkeervleugel, gelegen langs de linkerkant van de
bouwsite zijn bijna af (foto 2).
Op zowel het gelijkvloers als de eerste en tweede verdieping zijn de ramen geplaatst (zie
foto 3). De ‘Gyprocwerken’ op de eerste en tweede verdieping, die zorgen voor de indeling
van de bureauruimtes zijn helemaal af waardoor de eerste plakwerken van start zijn gegaan.
Op alle verdiepingen is men volop bezig met het leggen van de systeemvloer, waaronder de
databekabeling zal liggen (zie foto 4).
Langs de achterkant van de bouwsite is ook de nivellering voor de aanleg van het
parkeerterrein van start gegaan (foto 5).
De projectcoördinatoren van de PZ Vlas staan in nauw contact met de aannemers en zijn
elke dag aanwezig op de werf om de werken op te volgen en eventuele problemen naar de
buurt toe te detecteren.

Tijdens het werfoverleg met de aannemers wordt telkens benadrukt dat er zeker geen
wachtende vrachtwagens op het fietspad mogen staan, zodat dit vrij blijft voor de fietsers.
Ook het naleven van het werfcharter en het proper houden van de Minister de Taeyelaan
wordt steeds opnieuw duidelijk benadrukt.
Het nieuw politiecommissariaat zal in het najaar van 2018 instapklaar zijn. Wij houden u
verder op de hoogte.
Via de nieuwe positie van de webcam (voorzijde kant publieksingang), te zien op de website
www.pzvlas.be, kan u de werken op de voet blijven volgen. Heeft u vragen of opmerkingen,
dan kan u steeds terecht op het e-mailadres nieuwpolitiecommissariaat@pzvlas.be of
telefonisch bij communicatieverantwoordelijke Thomas Detavernier op het nummer 0498 90
97 10.

