Gisteren gaf Roxanne Vernimmen, psychiater en bestuurder van
Altrecht Aventurijn een verklaring aan de pers.
Dat u hier vanavond bent heeft alles te maken met de vreselijke
gebeurtenissen rondom Anne Faber. Ongeloof, verbijstering en verdriet.
Het is niet te bevatten voor de familie, vrienden en bekenden van Anne
Faber. Ik wens hen heel veel sterkte!
Bij de bewoners in deze omgeving leven ook veel emoties. Zij hebben
veel vragen en ervaren een gevoel van onveiligheid. Ik begrijp die
gevoelens heel goed. Dat is ook de reden dat we vandaag twee
bijeenkomsten hebben gehad met de bewoners om met hen het gesprek
aan te gaan over die gevoelens van onveiligheid en om vragen te
beantwoorden voor zover dat nu mogelijk is.
De bestuurder van Aventurijn heeft in de bijeenkomsten vragen van
bewoners beantwoord over hoe de zorg van Aventurijn er uit ziet en
welke regels er gelden met betrekking tot drugsgebruik en relaties. Er
zijn nog veel vragen onbeantwoord. De onderzoeken die nu lopen
moeten hier antwoord op geven.
Altrecht is eigenaar van het terrein en hierdoor verantwoordelijk voor de
veiligheid en leefbaarheid voor de patiënten, medewerkers en bewoners
op en in de omgeving van het terrein.
Ik heb mensen gezien en gesproken die emotioneel waren, boos waren,
heel veel vragen hadden, het gesprek wilden aangaan. Ondertussen
hebben we de beveiliging op en rondom het terrein opgeschroefd.
De laatste jaren heeft er een ontwikkeling in de psychiatrie in Nederland
en dus ook hier plaatsgevonden waardoor veel minder patiënten
opgenomen hoeven te worden. Hierdoor heeft Altrecht veel minder
klinische bedden en staan enkele afdelingen leeg op het terrein in Den
Dolder. Dat bevordert de leefbaarheid niet.
Wij zijn samen met de Gemeente Zeist bezig om het terrein te
ontwikkelen voor woningen, bedrijven en culturele evenementen. Alleen
is dat niet meteen gerealiseerd.
Dit is ook de reden dat de gemeente Zeist, Aventurijn en Altrecht
hebben besloten om een onderzoek uit te voeren met extra aandacht
voor de leefbaarheid en veiligheid in deze tussenfase. Het is daarbij
belangrijk om met elkaar te blijven optrekken en met elkaar in gesprek te
zijn. Daarom is het ook goed dat deze bijeenkomsten met de bewoners
plaatsvinden.

