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Onderwerp

Onderzoeksrapporten gebeurtenissen Den Dolder najaar 2017

Behandeld door

Geachte bewoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin,
Op donderdagavond 18 april hebben we twee intensieve bijeenkomsten met elkaar gehad in Den Dolder.
Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker kwam met ons praten over de onderzoeksresultaten
van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid en van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Beide rapporten
waren op 28 maart 2019 gepubliceerd.
Het was zeer waardevol dat velen van u onomwonden hebben gezegd welke impact de rapporten
hebben. Welke zorgen en vragen er nog leven. En ook wat het belang is van een zorgvuldige behandeling
van delinquenten om te kunnen terugkeren in de maatschappij, nadat zij hun straf hebben uitgezeten.
In de bijlage bij deze brief treft u het verslag van de avond aan. Dit is ook te vinden op de gemeentelijke
website www.zeist.nl.
Voor ons hebben de bijeenkomsten opnieuw inzichten opgeleverd. Wij deden de afgelopen anderhalf jaar
ons uiterste best om samen met de partners te werken aan de leefbaarheid, veiligheid en het
veiligheidsgevoel in Den Dolder. En dat blijven we doen, óók naar aanleiding van deze bijeenkomsten. De
minister heeft beloofd om vanuit zijn verantwoordelijkheid nadrukkelijk het contact te houden met de
Dolderse samenleving. Ook heeft hij concrete maatregelen toegezegd die de veiligheid en
veiligheidsbeleving in de samenleving moeten versterken. Onder meer om voorlopig geen zware gevallen
zoals Michael P. meer op te nemen in Fivoor. De inspectie zal de komende tijd vaker langskomen in de
kliniek om de vinger aan de pols te houden.
Samen met deskundigen verdiepen wij ons in de betekenis van deze maatregelen voor de praktijk.
Ook de klinieken – Fivoor, Altrecht en Reinaerde - werden opnieuw geconfronteerd met de wens om
transparantie over de categorieën patiënten die bij hen verblijven, met de wens om beter contact en
betere communicatie met de inwoners en met de wens om betere begeleiding van de patiënten door de
buurtcoaches. De overlast die verschillende soorten patiënten veroorzaken is nog niet op orde.
Dat leidt ertoe dat we als gemeente onverminderd intensief in gesprek blijven met de drie klinieken op de
Willem Arntszhoeve over alle incidenten en meldingen om zo die overlast terug te dringen. Hierin blijven
we de vaart houden. We laten niet los.
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We hebben u hierbij wél heel hard nodig. We vragen u om voorvallen met patiënten te blijven melden,
zodat wij ons werk kunnen doen. Dit melden kan via
 de buurtcoaches (24/7): 06-51423309 of per mail buurtcoach@altrecht.nl;
 de beveiliging van Altrecht (24/7): 06-11283064.
 de politie: 112 bij acute dreiging of gevaar;
 de wijkmanager van Den Dolder, Bülent Isik: 06-40878821;
 het Klantcontactcentrum van de gemeente: zeist@zeist.nl of 14 030.
Het wijkteam veiligheid Den Dolder is regelmatig aanwezig in de wijk. De tijden van de spreekuren vindt u
op www.zeist.nl/samenverderdendolder. Het wijkteam is te bereiken via het vijfcijferige nummer 14 030.
Meldingen geven inzicht in de dagelijkse praktijk. Alle informatie helpt ons en de partners om het werk
nog effectiever te kunnen doen, om zo de leefbaarheid, veiligheid en het veiligheidsgevoel in Den Dolder
te verbeteren.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,

René Grotens
Gemeentesecretaris

Koos Janssen
Burgemeester Zeist
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