
 

 
Vraag en antwoord afsluiting Concernlocatie      
 

Waarom wordt de Concernlocatie afgesloten?  
Per 1 januari 2017 is de Concernlocatie niet meer toegankelijk voor onbevoegden. Vanaf die datum is de Poli-
tieacademie onderdeel van de Nationale politie. Vanaf die datum wijzigt het toegangsbeleid. Politielocaties zijn 
niet openbaar.  

Wat verandert er door de afsluiting van de Concernlocatie? 

 Het is voor onbevoegden niet toegestaan deze terreinen op enigerlei wijze te betreden.  
 De hoofdingang is overdag open en wordt afgesloten door middel van de slagbomen.  
 ’’s Avonds en in het weekend is het gehele terrein afgesloten. De hoofdingang is dan afgesloten door 

middel van een schuifhek.  
 De ingang aan de Seminarielaan wordt door middel van een schuifhek afgesloten. Deze is alleen nog 

met een geldige toegangspas (voor voetgangers en fietsers) te openen.  

Kan ik via de seminarielaan nog wel met mijn fiets erdoor? 
De ingang aan de Seminarielaan wordt door middel van een schuifhek afgesloten. Medewerkers kunnen (met 
fiets) alleen nog met een geldige toegangspas het hek openen.  

Kun je het terrein nog af als het hek gesloten is? 

Je kunt met een geldige toegangspas het terrein altijd verlaten (auto). Via de draaideur in het hek bij de hoofdin-
gang kun je ook nog het terrein af. 

Mag ik nog mijn hond uitlaten overdag? 
Nee het is niet toegestaan je hond op het terrein van de Politieacademie uit te laten. Dit was al niet toegestaan. 
Aangezien de situatie per 1-1-2017 wijzigt en we iedereen willen laten wennen geldt een overgangstermijn tot 
1-1-2017. Door middel van borden wordt de nieuwe situatie vermeld.  

Hoe is het pand verder beveiligd binnen en buiten? 
De beveiliging bestaat uit een omvangrijk veiligheidspakket van HD-camera’s, en andere licht- en zichtmaatre-
gelen. 

Hoe is het op andere locaties geregeld? 
Deze maatregel loopt in gelijke tred met de overige locaties. 

Wanneer gaat deze maatregel in? 
Per 1 januari 2017 is de Concernlocatie niet meer toegankelijk voor onbevoegden. Vanaf die datum is de Poli-
tieacademie onderdeel van de Nationale politie. Vanaf die datum wijzigt het toegangsbeleid. Tot die tijd geldt 
een overgangstermijn. 

Hoe worden de omwonenden geïnformeerd? 
De omwonenden zullen een brief met de veranderingen ontvangen. Ook wordt de gemeente en de buurtvereni-
ging geïnformeerd. Er zullen borden geplaatst worden met de wijziging erop. Verder wordt er via diverse media 
aandacht besteed over de verandering. 

Waar kunnen mensen met vragen terecht? 
Vragen kunnen gemaild worden naar: communicatie@politieacademie.nl 

 


