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Geachte inwoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin,

De recente gebeurtenissen rondom de vermissing en de tragische dood van Anne Faber hebben ons
allen zeer aangegrepen. Voor familie en vrienden van Anne staat de wereld op zijn kop. Het heeft ook
veel losgemaakt in de gemeente Zeist en het veiligheidsgevoel is diep geraakt. Tijdens de vele contacten
met bewoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin hebben wij gehoord dat het verdriet en
de angst bij velen van u bij wijze van spreken bijna letterlijk de huiskamer is binnengedrongen. De vraag
‘hoe heeft dit kunnen gebeuren?’ leeft enorm bij iedereen en ook bij ons. Ook op nationaal niveau heeft
deze dramatische gebeurtenis de discussie losgemaakt over de wijze van behandeling van patiënten in
forensisch psychiatrische instellingen in Nederland. Hier wordt momenteel onderzoek naar verricht door
twee Inspecties en het Openbaar Ministerie. Nog niet bekend is wanneer de onderzoeken zijn afgerond.
Het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en veiligheidsgevoel heeft de allerhoogste prioriteit voor de
gemeenteraad. Daarom heeft de raad zich afgelopen vrijdag en zaterdag laten bijpraten door het college
van Burgemeester en Wethouders en vertegenwoordigers van Aventurijn en Altrecht in een
spoedoverleg. De gemeenteraad leeft zeer mee en blijft nauw betrokken bij het vervolg.
In deze brief informeren wij, Aventurijn en de Gemeente Zeist, u over de maatregelen die we in
samenwerking met de politie hebben getroffen om de leefbaarheid, veiligheid en veiligheidsgevoel te
bevorderen. Ook gaan we in op de meest gestelde vragen die in de afgelopen week zijn gesteld tijdens
het zogenaamde ‘huiskamergesprek’ op woensdag 11 oktober jl., de vele gesprekken bij de Buurtmobiel
die dagelijks in het winkelcentrum van Den Dolder en omgeving aanwezig is, in de diverse brieven en emails aan Aventurijn en het gemeentebestuur, onder andere van de buurt- en belangenverenigingen van
Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin, en via andere informatie- en communicatiekanalen. We
bundelen de informatie en werken samen aan maatregelen.
Een gezamenlijke website www.zeist.nl/samenverderdendolder is afgelopen vrijdag direct van start
gegaan. Hier treft u beschikbare informatie aan en een lijst veelgestelde vragen en de daarbij behorende
antwoorden. Deze houden we actueel.

Op de meest gestelde vragen volgt hier een antwoord.
Vraag: Wat wordt er gedaan om onze veiligheid te garanderen?
We hebben voor de korte termijn, voor in ieder geval de komende drie weken, afgesproken om de
veiligheid en leefbaarheid te verbeteren en het veiligheidsgevoel terug te brengen door direct de
volgende maatregelen te treffen:
•

•
•
•
•

Sinds vrijdag jl. is het wijkteam Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin met de Buurtmobiel
maximaal aanwezig in het centrum van Den Dolder en omgeving om op al uw vragen en
opmerkingen in te gaan. De buurtcoach van Aventurijn maakt onderdeel uit van dit team;
De inzet van de buurtcoaches is verdubbeld;
Er is meer surveillance door de politie;
Er is 24 uur beveiliging van Aventurijn op het terrein WA Hoeve en in Den Dolder ingezet die
surveilleert. Op het terrein hangen nog steeds functionerende bewakingscamera’s;
Er is extra menskracht beschikbaar gemaakt vanuit het gemeentelijk sociaal team en de
gemeentelijke handhavers (BOA’s) bij de Buurtmobiel. Daarnaast surveilleren de BOA’s extra in
Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin en op het terrein van Altrecht.

De komende weken bezien we op welke wijze we deze inzet voortzetten. Dit doen we samen met de
belangenverenigingen Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin.
Vraag: Welke mensen zitten er op het WA terrein en wat is hun achtergrond?
Op het WA terrein zijn verschillende zorginstellingen gevestigd. Het is een eigen terrein dat is
opengesteld voor publiek. Eigenaar van het terrein is Altrecht. Ook Reinaerde is eigenaar van een deel
van het terrein. Tevens wordt het terrein bewoond door particuliere woningeigenaren in huur- en
koophuizen.
Reinaerde is een open zorginstelling die zich richt op verstandelijk gehandicaptenzorg. Altrecht huisvest
in twee panden psychiatrische patiënten die langdurig 24uurszorg nodig hebben. Daarnaast zijn er twee
afdelingen van Aventurijn: één die zich richt op de behandeling van patiënten met psychiatrische stoornis
in combinatie met een lichte verstandelijke beperking en de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA)
waar forensisch psychiatrische patiënten met een meer gemiddeld of bovengemiddeld IQ worden
behandeld.
In de leegstaande panden op het terrein bevinden zich diverse kunstenaarscollectieven en anti-kraak.
Vraag: Wat wordt er gedaan aan drugsgebruikers en drugsdealers op het terrein en daarbuiten?
Politie, Aventurijn en de gemeente hebben verhoogde inzet voor het tegengaan van overlast door
drugsgebruikers en -dealers op het terrein van de WA Hoeve en in Den Dolder. Politie voert zichtbare en
onzichtbare acties uit.
Vraag: Komt er een bijeenkomst voor inwoners?
Ja. Een informatiebijeenkomst wordt gehouden op zondag 22 oktober in de Maria Christinakerk in
Den Dolder. De kerk biedt ruimte voor 150 personen. We werken daarom in twee rondes waarin
identieke informatie aan bod komt. De eerste ronde is van 16.30-18.30 uur en de tweede van 19.0021.00 uur. Gekozen is voor de kerk om het persoonlijk gesprek mogelijk te maken. 150 Personen per
keer is het maximum toegestane aantal mensen. Het is mogelijk dat u wordt verwezen naar de volgende
sessie. Maandagmiddag is een reservemogelijkheid.
We stellen het op prijs als u lopend of op de fiets komt gezien de beperkte parkeergelegenheid.

Voor een volledig overzicht van informatie, veelgestelde vragen en antwoorden verwijzen wij u naar onze
website www.zeist.nl/samenverderdendolder
Wij hopen dat wij met deze brief een aantal eerste zorgen hebben weggenomen. We beseffen ons maar
al te goed dat er nog vragen open staan. Een belangrijk deel van de antwoorden komt voort uit de drie
onderzoeken die lopen. Aventurijn werkt hier intensief aan mee en de gemeente volgt het op de voet.
We blijven ons, samen met u, inzetten voor leefbaarheid, veiligheid en veiligheidsgevoel in de
samenleving.
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Deze brief is kenbaar gemaakt aan alle inwoners van Zeist en Bilthoven Noord via onze website.

