
Ontwerp balie, opstellen PvE 
Politiepand Vogelstraat ‘s-Hertogenbosch 

 

 
Van Politie Oost-Brabant kregen we de opdracht om 

een nieuw ontwerp te maken voor de balie in het 

politiepand aan de Vogelstraat te ’s-Hertogenbosch. 

Niet alleen de behoefte om het veiligheidsgevoel te 

vergroten, maar ook de nieuwe bezetting van het 

pand vroegen om een  aanpassing van de huidige 

balie.

Opdrachtgever 

Project 

Activiteit 

Projectomvang 

Projectverstrekking 

Partners 

Status 

Politie Oost-Brabant 

Ontwerp balie politiepand Vogelstraat 41, ‘s-Hertogenbosch 

HuisvestingsAdvies 

60 m2 

Onderhandse aanbesteding 

Sweegers en de Bruijn (Adviseur W&E-installaties) 

Ontwerp gereed, nog niet in uitvoering 



 

 

 

Opstellen Programma van Eisen 

De transitie naar Nationale Politie en het strategisch Huisvestingsplan 

leidden tot een andere bezetting en functioneel gebruik van het pand aan 

de Vogelstraat. Ook was er dringend behoefte om het veiligheidsgevoel te 

vergroten. Vanuit Politie Oost-Brabant kwam daarom de vraag om de 

locatie en het functioneren van de huidige receptiebalie te analyseren en, 

indien nodig, te verbeteren. Onze projectleider voerde niet alleen overleg 

met de gebruikers, maar draaide zelf ook een halve dag mee aan de balie. 

Op die manier kreeg ze een nog beter beeld van de zaken die er speelden 

en was er gelegenheid om meer informeel met de gebruikers te spreken. 

Dit alles leidde tot een Programma van Eisen (PvE) waarin alle aspecten 

waren genomen. 

Ontwerp 

Met dit PvE als uitgangspunt werden er verschillende schetsontwerpen 

gemaakt voor de nieuwe balie. Deze ontwerpen werden vervolgens 

uitgewerkt tot impressies om zo de opdrachtgever, maar zeker ook de 

gebruikers, een zo goed mogelijk beeld te geven van de mogelijke nieuwe 

situaties. In elke optie werden uiteraard de punten zoals aangegeven in het 

PvE meegenomen. De tekeningen en impressies werden, na een definitieve 

keuze van de opdrachtgever, uitgewerkt tot werktekeningen en een 

werkomschrijving om zo de uitvoering van het project zo spoedig mogelijk 

in gang te kunnen zetten. 
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Petrie Koolen 

0497 55 15 13 
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