Ontvangen Griffie 6 november 2017

From: Rob Zee
Sent: Monday, October 30, 2017 2:48 PM
To: Roxanne vernimmen ; f.van.dijk ; y.hoekstra; 'Isik, Bülent' ; j jansen; petra.van.kleef
Cc: 'Jan Scherphuis' ; 'Dhr.Richard van Oeffel' ; 'k.paul' ; 'Robin Van Kampen'
Subject: Vragen aan Altrecht m.b.t. zaak rond Anne Faber

Beste Roxanne, Floor en anderen,

Bijgaand de vragenlijst zoals ik aan Roxanne beloofde. Het lijkt mij goed dat we op korte termijn de
antwoorden krijgen, zodat we dat met de bewoners van het dorp kunnen communiceren in de hoop
en de verwachting dat dit in ieder geval voor een aantal inwoners voorlopig voldoende informatie
geeft over het gebeuren.

Ik zou de griffier Jansen willen vragen de lijst door te sturen aan het college van B&W.
Ik zou Petra van Kleef willen vragen de lijst door te sturen aan de teamleider Jan Dirk Bogard, omdat
we zijn mailadres niet hebben.

Met vriendelijke groet,

Rob Zee, vz BDD

Den Dolder ,30 oktober 2017.

Geachte mevr. Verminnen, beste Roxanne,
Zoals toegezegd onderstaand een vragenlijst zoals we die hebben opgesteld en ook samengevat uit
vragen die in het dorp leven.
Zoals we al eerder schreven in onze eerdere vragenlijst, zitten we niet te wachten op formele
antwoorden, want die kennen we zo langzamerhand wel en die kunnen we overigens ook lezen op
de website.
Het gaat ons natuurlijk om de echte antwoorden.
In de bewonersbijeenkomsten zijn de formele verhalen gehouden. Als we daar een voorbeeld uit
nemen willen we even wijzen op de opmerkingen over drank- en drugsgebruik op het terrein en in de
kliniek.
Het officiële antwoord was dat er in de kliniek geen drugs en alcohol zijn. De reactie van het publiek
sprak natuurlijk boekdelen, omdat iedereen in het dorp weet dat dit niet de werkelijkheid is. Het
heeft dus geen zin om dergelijke opmerkingen te maken want die leiden er slechts toe dat het beetje
vertrouwen dat er is in de leiding van Altrecht volledig verdwijnt. Zo ook voor de controle op dranken drugsgebruik. Volgens mevrouw van Dijk wordt dit gecontroleerd middels afname van wangslijm,
urine onderzoek en blazen. De mededelingen werden gedaan alsof dit standaard procedure is. Wie
schets onze verbazing dat we horen dat een patiënt in het dorp vertelde. “Moet je nou horen wat
mij overkomt. Ik kom terug in de kliniek en plotseling moet ik urine afgeven en wordt er wangslijm
afgenomen om te controleren op drugsgebruik. Ik dacht wat overkomt mij nu, want dit is nog nooit
eerder gebeurd.”
Bovendien wist deze patiënt, naar we horen, te melden dat je in de kliniek makkelijker aan drugs
kunt komen dan er buiten.
Je snapt dat dit soort dingen de verhoudingen tussen Altrecht en het dorp niet bevorderen.
Het lijkt mij dan ook het beste dat jullie echt openheid van zaken geven.
Namens de bewoners van het dorp en de BBD.
Rob Zee.
Onderstaande vragenlijst is samengesteld uit vragen die er bij de bevolking van Den Dolder leven en
die worden gesteld via de Belangenvereniging Den Dolder (BDD).

We hebben de vragen zo veel mogelijk gerubriceerd naar de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.

Gang van zaken binnen de kliniek Aventurijn.
Gang van zaken op het terrein van Altrecht.
Relatie Altrecht – Aventurijn – bewoners van het dorp.
Hoe verder.

Gang van zaken in de kliniek Aventurijn.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Welke categorie patiënten zitten er in de kliniek.
Krijgen de verschillende categorieën patiënten een eigen behandeling per categorie.
Geldt voor alle patiënten dat ze op enig moment gaan resocialiseren.
Hoort bij resocialiseren altijd tijdelijke vrijheid.
Welke maatregelen worden er genomen om de resocialisatie veilig te maken voor de
“buitenwereld”.
Wordt er in de kliniek drugs gebruikt.
Is het juist dat de als regulier gepresenteerde (strikte) controle op drugs en drank in feite pas
is ingevoerd dan wel in de praktijk is toegepast na de recente gebeurtenissen.
Worden de drugs aan verslaafden door de kliniek verstrekt.
Indien er geen drugs zijn is er dan een afkick programma voor verslaafden.
Kan de kliniek patiënten weigeren. (Zie ook interview met mevr. Van Dijk door Merel van
Leeuwen in een artikel uit 2011 ggz-forum.nl).
Hoeveel zedendelinquenten zijn er op dit moment in de kliniek.
Hoeveel zedendelinquenten zijn op dit moment aan het resocialiseren en lopen dus vrij in
het dorp rond.
Wat gebeurt er met patiënten die zich niet aan de regels houden en welke sancties zijn er.

Gang van zaken op het Altrecht terrein.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Hoeveel bewaking was er op het terrein voor 18 oktober.
Is er toezicht op de verschillende patiënten van Aventurijn en van Altrecht op het terrein.
Wordt er verschil in bewaking gemaakt voor de verschillende categorieën patiënten.
Hoe wordt er voor gezorgd dat fietsers, wandelaars en anderen die geen patiënt zijn niet
worden lastig gevallen op het terrein.
Is er een relatie tussen de patiënten van Altrecht en Aventurijn en de patiënten van
Reinearde, voor wat betreft bewaking en begeleiding.
Hoe laat moeten alle patiënten “binnen” zijn ’s avonds, hoe wordt dit gecontroleerd en
worden daar uitzonderingen op gemaakt, zoals bv. het bezoeken van een avondschool door
Michael P.
Wat wordt er gedaan aan het drugs dealen op het terrein.
Hoeveel camera’s zijn er op het terrein en is dit wel voldoende.
Waar worden de beelden van de camera’s uitgelezen en wanneer gebeurt dit.
Is de politie betrokken bij alles wat er op het terrein “mis” gaat.
Wordt het gedrag buiten het terrein van mensen met verlof en vrijheden daadwerkelijk
gecontroleerd en zo ja hoe dan en zo nee waarom niet.

Relatie Altrecht – Aventurijn – bewoners van het dorp.
1. Valt de directie van Aventurijn ook onder het gezag van de Raad van Bestuur van Altrecht.
2. Indien dit niet het geval is wie heeft dan de (eind)verantwoordelijkheid voor het doen en
laten van Aventurijn.
3. Wie is verantwoordelijk, ook in financiële zin, voor de veiligheid op het terrein.
4. Wat gaat er gebeuren met Aventurijn voor het geval dat het lopende onderzoek van J&V
ernstige nalatigheden bij Aventurijn vast stelt.
5. Waarom is er vanuit Altrecht/Aventurijn zo weinig transparantie richting de bevolking van
Den Dolder.
6. Waarom is Altrecht/Aventurijn niet bereid om samen met het dorp op te trekken inzake
patiënten behandeling.
7. Zou het niet verstandig zijn om zorgen rond bepaalde patiënten te delen met het dorp.

8. Zou het niet verstandig zijn om de aantallen en soorten patiënten met het dorp te delen.
9. Zou het niet verstandig zijn om het aantal resocialisatie patiënten met het dorp te delen.
10. Kan er inzicht gegeven worden in het aantal en soort incidenten, zowel in de instelling als
daarbuiten, die hebben plaatsgevonden sinds bv 5 jaar.
11. Zijn signalen uit het dorp m.b.t. strafbare feiten van mensen met verlof doorgegeven aan
justitie, zo ja welke en hoe vaak.
12. Hebben signalen uit het dorp m.b.t. strafbare feiten geleid tot het intrekken van
verlofrechten.
13. Hebben signalen uit het dorp met betrekking tot strafbare feiten van iemand in het TBS
regiem geleid tot een zogenaamde Teeven-maatregel, zijnde een jaar binnen blijven. Zo ja
hoe vaak is dit gebeurd.
Na de verschrikkelijke gebeurtenis met Anne Faber is de bewaking van het terrein en het dorp
drastisch opgevoerd. In het dorp, maar ook op het terrein is nu zichtbaar toezicht aanwezig.

Hoe verder.
1. Hoe gaat in de toekomst de beveiliging op het terrein en het dorp er uit zien.
2. Is het de bedoeling dat de huidige bewaking blijft zo lang Altrecht/Aventurijn op het terrein
aanwezig is.
3. Hoe denkt u over het bouwen van huizen op het terrein zolang Aventurijn aanwezig is.
4. Zou het niet veel verstandiger zijn om, gezien de bouwplannen, Aventurijn tegelijk met
Altrecht te sluiten.
5. Is Altrecht bereid om het veiligheidsoverleg dat een aantal jaren geleden is opgestart op
initiatief van BDD, intensiever en inhoudelijker op te pakken.
Ter afsluiting -en vermoedelijk volkomen ten overvloede- gaan we er van uit dat deze mail evenals
eerdere correspondentie tussen BDD en anderen met de leiding van Altrecht en Aventurijn volledig
wordt gedeeld en ook met de verantwoordelijken van het onderzoek dat gaande is.
Je zult begrijpen dat we zowel de bestuurder van Aventurijn als B&W van Zeist in cc. opnemen.

Rob Zee.

