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Geachte inwoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin,
Afgelopen zondag en maandag hebben we in drie intensieve bijeenkomsten met elkaar gesproken over de
gebeurtenissen van de afgelopen weken en de impact daarvan op Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en
Duin. Er waren toelichtingen van burgemeester Koos Janssen, Carsten Herstel, directeur-generaal van het
ministerie van Veiligheid en Justitie, Roxanne Vernimmen, bestuurder van Altrecht, Floor van Dijk,
bestuurder van Aventurijn, Roland de Kruijk, gebiedsofficier van Justitie en Ad Sanders/Jan Dirk Bogerd van
de politie.
Wat gebeurd is, heeft veel losgemaakt. De veiligheid, veiligheidsgevoelens en leefbaarheid in Den Dolder
hebben een stevige knauw gekregen. Dat is zeer spijtig en niet acceptabel. Daarom heeft het terugbrengen
van de veiligheid en de rust in Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin en andere delen van Zeist voor
ons de hoogste prioriteit.
We kijken terug op drie bewogen bijeenkomsten. We hebben waardering voor de waardigheid en het respect
waarmee de gesprekken zijn gevoerd. Het is ons meer dan duidelijk dat er veel zorgen en veel vragen zijn.
We zijn blij met de suggesties voor verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid. Een compacte
terugkoppeling mét concrete toezeggingen en maatregelen leest u hieronder:
Aanpak overlast drank- en drugsgebruik
Een team van politie, boa’s (bijzonder opsporingsambtenaar) en particuliere beveiliging JBA (ingehuurd door
de gemeente) gaat strak handhaven op de overlast van drugs- en alcoholgebruik én -handel in de openbare
ruimte. Dit doen zij concreet en intensief op negentien hotspots en looproutes. Altrecht/Aventurijn zorgt
ervoor dat de patiënten in de nacht binnen zijn en indien dit niet het geval is, wordt zoals altijd melding
gedaan bij de politie.
Bewaking en beveiliging
Per 24 oktober hebben de gemeente en Altrecht extra versterking ingezet op de bewaking in de openbare
ruimte. De komende twee weken surveilleren 24 uur per dag politieagenten, boa’s en particuliere beveiligers
van JBA op het terrein van Altrecht en in Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin. Zij zijn extra scherp
op onder meer hinderlijk gedrag op straat of in/bij gebouwen, alcoholgebruik op straat, dronkenschap,
hangen in portieken, verstoren van de openbare orde, wildplassen en vervoer van inbrekerswerktuigen.
Zodra het komt tot een aanhouding geeft het openbaar ministerie prioriteit in de strafrechtelijke vervolging.
Verlichting op diverse locaties wordt zo snel mogelijk hersteld dan wel verbeterd.
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Bereikbaarheid en beschikbaarheid
Ziet u een onveilige of verdachte situatie, bel dan altijd direct de politie via 112. Als het geen spoed betreft,
wordt de melding doorgezet naar Altrecht/Aventurijn of naar het wijkteam.
De beveiliging van Altrecht is 24 uur per dag bereikbaar op 06-11283064. Zij zijn dag en nacht op het terrein
zichtbaar aanwezig. Bij overlast op het terrein van Altrecht kunt u dit ook melden bij de buurtcoaches (24/7)
via 06-51423309 of per mail buurtcoach@altrecht.nl.
Handelingsperspectief bij ongewenst gedrag
Onder meer op en rond station Den Dolder worden mensen regelmatig lastiggevallen. De buurtcoaches
pakken hierin een proactieve rol en spreken de overlastgevers aan op hun gedrag.
Ontwikkeling terrein Altrecht
De komende weken maakt de gemeente samen met Altrecht en de politie en het openbaar ministerie een
analyse van de veiligheid op het terrein van Altrecht in relatie tot de omgeving. Daarmee willen we de
veiligheid waarborgen op en rond het terrein voor iedereen die er woont, werkt, wandelt, verblijft, in de
periode van overgang naar de herinrichting. Hierbij zijn uw ideeën en suggesties meer dan welkom.
Vragen aan het ministerie van Veiligheid en Justitie
Alle vragen die leven ten aanzien van het rechtssysteem kunnen als één stem geadresseerd worden aan het
ministerie van Veiligheid en Justitie. Daartoe zal de gemeente al deze vragen (gesteld tijdens de
bijeenkomsten, gemaild of op het forum geplaatst, of op andere wijze binnengekomen) bundelen en richting
het ministerie sturen. We houden u daarover op de hoogte.
De maatregelen die we nemen op deze korte termijn en op de langere termijn blijven we monitoren op
effectiviteit. Waar nodig stellen we ze bij. Elke suggestie, vraag of opmerking is van harte welkom. Wij blijven
ons voor 100% inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid(sgevoelens) in Den Dolder, Huis ter Heide en
Bosch en Duin. Samen komen we verder.

Met vriendelijke groet,

Floor van Dijk
Bestuurder Aventurijn
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