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Geachte burgemeester Janssen,
Geacht College van de gemeente Zeist
Geachte leden van de Gemeenteraad van Zeist,
Allereerst willen wij onze afschuw uitspreken over wat er de afgelopen 2 weken is gebeurd.
De ondernemers én inwoners van Den Dolder leven mee met de familie van Anne Faber.
Wij zijn blij met het huiskamergesprek van afgelopen woensdag maar spreken onze bezorgdheid uit
over de toekomst.
Ondanks vele gesprekken binnen het veiligheidsoverleg verandert er niet veel in de beleving van de
bewoners en ondernemers.
Het onveilige gevoel is mede door de gebeurtenissen aangewakkerd. Het ingestelde team van
buurtcoaches werkt kennelijk niet voldoende en veel bewoners hebben daar geen vertrouwen in
omdat er geen ‘gezag’ van uit gaat, zoals voorheen wel het geval was met de beveiligers.
Er wordt op de bekende plekken zoals bij Altrecht, het station en in het winkelcentrum nog steeds
gedeald. De politie weet dat maar kan daar niets tegen ondernemen.
Den Dolder is vergroeid met de Willem Arntsz Hoeve en is de psychiatrische patiënten en hun
gewoonten gewend.
Alleen een aantal van de huidige bewoners van het terrein zijn van een andere orde. Deze hebben
een totaal andere problematiek en gedrag. Het onaangepast gedrag leidt tot onbegrip en
onveiligheidsgevoel bij zowel bewoners en ondernemers. Het is niet fijn om dronken mensen,
mensen die drugs gebruiken en schreeuwende individuen in het dorp en in de winkels tegen te
komen. Deze mensen zouden in een stad waarschijnlijk minder opvallen dan in een klein dorp.
In de gesprekken met de veiligheidspartners wordt telkenmale gezegd dat overlast gemeld moet
worden zodat ertegenop getreden kan worden. Maar het zou zo moeten zijn dat de overlast
voorkomen zou moeten worden.
Het incasseringsvermogen van veel mensen in het dorp begint op te raken en de grens is zo
langzamerhand bereikt en wij pleiten ervoor om echt harde maatregelen te nemen om de onrust en
onveiligheid weg te nemen.
Het intrekken van de gebruiksvergunningen en het acuut sluiten van de betreffende paviljoens zou
het beste zijn maar misschien niet mogelijk. Een goed alternatief zou zijn dat in Den Dolder dagelijks
handhavers/Boa’s in het dorp aanwezig zijn om zo nodig echt te handhaven. En dat voor langere tijd.
Wij staan open voor de dialoog en zullen deel blijven nemen aan het veiligheidsoverleg maar vinden
dat het tijd is voor zichtbare maatregelen.

Met vriendelijke groet,
Jan van der Linden
Voorzitter
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