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Het politiebureau aan het Mallegatsplein heeft de
afgelopen tien maanden een gedaanteverandering
ondergaan. De hokkerige structuur veranderde in
ruimten waar licht en glas domineren. Op 14 maart
keren de driehonderd politiemedewerkers op hun
vertrouwde honk terug.
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e meeste mensen komen
er niet mee in aanraking: het cellenblok in het politiebureau. Maar als het dan toch een
keer gebeurt, weet dat de boel flink
is opgevrolijkt.
De verandering is te danken aan
Alette Kamp, groepschef van het
cellencomplex met 18 cellen. Zij
hamerde op een meer humane
omgeving omdat het ’per slot van
rekening om mensen gaat’. Zo
verschenen er kleurige afbeeldingen op de buitenkant van de celdeuren. De cellen zelf kregen daglicht, een tijdsklokje, stromend
water en een sticker die de windrichting aangeeft. Een hulpmiddel
in het geval moslims het gebedsritueel naar de voorschriften willen
uitvoeren.
Het politiebureau aan het Mallegatsplein stamt uit 1985. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat de rigoureuze opknapbeurt niet nodig was.
Samen met de Veiligheidsregio en
de GGD zou de politie naar een
nieuw gebouw aan de Helderseweg
(Nuon-terrein) gaan. Op het laatste
moment haalde de toenmalige
minister Opstelten een streep door
dit plan.
Voor de verbouwing verhuisde het
personeel tijdelijk naar het politiekantoor aan de James Wattstraat.
Daarna kon het strippen en de
wederopbouw van het op een schip
lijkende witte politiegebouw aan
het Noordhollands Kanaal beginnen. Luchtbehandeling, installaties, plafonds, binnenmuren, beglazing, alles ging eruit. De aanpak

Een van de gangen met links en rechts werkplekken.

die volgde, mag geslaagd heten.
‘Het voelt als een nieuw gebouw’
zegt communicatiemedewerkster
Esther Ovink die samen met verhuiscoördinator Manon Bolt de
rondleiding door het ruim en licht
ogende pand doet. Wat dat mag
wel als de grootste verandering
worden beschouwd: alle hokkerigheid is uit het gebouw gehamerd.
In het vernieuwde politiepand zijn
de vaste werkplekken verdwenen.
Waar je gaat flexwerken hangt af
van de te plegen activiteit: bellen,
concentratie, overleg, ontspanning
en achter een bureau aan het werk.
Wat de ontspanning betreft zijn
her en der in het gebouw huiskamerachtige settingen te vinden.
Opvallend in het gebouw zijn
onder meer de levensgrote afbeeldingen van agenten in actie en van
herkenbare plekken in de regio,.
zoals de Broekerveiling.
Slingers of ballonnen aan het plafond hangen omdat een collega
jarig is, dat kan in de nieuwe situatie niet meer. De akoestische plafonds bevatten waterleidingen
(koud en warm) die een bijdrage
leveren aan de temperatuurhuishouding.
Het restaurant bleef op zijn vertrouwde plek met een breed uitzicht op het Noordhollands Kanaal. Dat geldt niet voor de commandoruimte die vlakbij de ingang
terechtgekomen is en voorheen
achterin het gebouw zat. Woensdag is de verhuizing. De dag begint om zeven uur op de James
Wattstraat. Een kwartier later
begint de oversteek naar het Mallegatsplein. De officiële opening is
op een later moment.

Het cellenblok met kleurige afbeeldingen op de celdeuren.

Een levensgrote afbeelding van agenten in actie. Links de lockers.
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De commandoruimte die nu dichtbij de entree zit.

Een van de werkplekken. De computers en stoelen komen nog.

