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Stand van zaken veiligheid in Den Dolder

Geachte eden van de raad,
Het is inmiddels bijna twee maanden geleden dat de vreselijke gebeurtenissen in Den Dolder zich
voordeden. In deze brief blikken we terug op de afgelopen periode, delen we met u waar we nu staan en
schetsen we hoe de inzet op leefbaarheid en veiligheid het komende kwartaal eruit zal zien.
Wat hebben we gedaan
Enkele dagen na de aanhouding van de verdachte op maandag 9 oktober jl. zijn we in gesprek gegaan op
diverse momenten met de samenleving, met de veiligheidspartners, met de klinieken en met de
gemeenteraad. Naar aanleiding daarvan hebben we het wijkteam Den Dolder en omgeving versterkt met
extra boa's, politiesurveillanten en beveiligers van JBA Security. Altrecht heeft extra buurtcoaches en
bewaking ingezet.
Er wordt opgetreden tegen overlast en onveiligheid. We kijken heel concreet waar we situaties veiliger
kunnen maken. Dagelijks wordt hierover gerapporteerd op operationeel niveau en wekelijks aan de
veiligheidsdriehoek en het kernbeleidsteam.
Wat zien we nu
lnwoners en ondernemers laten weten de extra inzet op veiligheid te waarderen. De leefbaarheid en
veiligheid in Den Dolder blijven de gemoederen bezig houden.
Zo genereerden de brief van de inspectie van Justitie en Veiligheid aan het bestuur van Aventurijn d.d.
maandag 27 november en de reactie daarop van de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker,
veel publiciteit, ook landelijk. WI] hebben de minister ervan verzekerd dat wij als gemeente en politie het
maximale doen aan de veiligheid op het terrein van Altrecht, in Den Dolder en de omgeving. De
samenleving is maatgevend voor wat buiten nodig is op het gebied van de veiligheid en de
veiligheidsgevoelens.
De meldingen die nog binnenkomen gaan zowel om zaken die politie, boa's, JBA, buurtcoaches Altrecht
en beveiliging zelf waarnemen, als meldingen van inwoners bij de genoemde partijen.
De meldingen en waarnemingen varieren van rondslingerend afval (veelal lege blikjes), wildplassen en de
wens dat er op bepaalde plekken moet worden gestrooid in verband met gladheid, tot overlast van alcohol
en gebruik van (soft)drugs, hangjeugd en het zien van een mogelijk verdachte situatie (bijvoorbeeld een
vreemd geparkeerde auto).
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Wat gaan we de komende tijd doen
Ons doel blijft om ons maximaal in te zetten op de leefbaarheid en veiligheid in Den Dolder en omgeving.
We hebben steeds gezegd: we zetten maximaal in zo lang als dat nodig is. In elk geval tot 15 januari
2018. En als het nodig is, verlengen we dan die versterkte inzet met nog eens drie maanden.
De wijze waarop we doze versterkte inzet in de praktijk vormgeven, bespreken we wekelijks in de
veiligheidsdriehoek en in het kernbeleidsteam met Altrecht en Aventurijn. We zoeken daarbij steeds meer
naar maatwerk, focussen op wat echt nodig en effectief is en handelen daarnaar. Zo zetten we extra in op
een aantal hotspots.
Op donderdag 14 december organiseren we een derde huiskamergesprek met de sleutelfiguren in Den
Dolder over de stand van zaken en hoe het nu gaat. De vraag wat nodig is de komende tijd zullen we oak
aan hen voorleggen. Die input benutten we voor het gesprek in de driehoek en in het kernbeleidsteam op
19 december. Daarna nemen we een besluit over de veiligheidsinzet tussen 15 januari en 1 april 2018.
Verzoek tot onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid
Op donderdag 23 november heeft de burgemeester op basis van artikel 43 van de Wet op de
Onderzoeksraad voor Veiligheid een verzoek neergelegd tot het starten van een onderzoek. Doel van dit
onderzoek is inzicht te krijgen in de veiligheid in Den Dolder en omgeving in relatie tot de instellingen.
Voor aanleiding en achtergrond van dit verzoek verwijzen we u naar de brief die de burgemeester op 8
december jl. daarover aan de gemeenteraad heeft geschreven.
Leefbaarheid en veiligheid
Momenteel warden er tal van maatregelen genomen am de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren op en
random het terrein van Altrecht en de omliggende dorpen, onder de bestuurlijke regie van twee
wethouders.
Marcel Fluitman houdt zich bezig met de ontwikkelingen op het Altrechtterrein zelf. Samen met bewoners,
Altrecht en Reinaerde wordt bekeken hoe de leefbaarheid verbeterd kan warden. To denken valt aan het
verlichtingsplan, het verbreden en verbeteren van een bestaand looppad, zodat mensen sneller naar het
dorp en station kunnen en niet meer over de brug hoeven. Oak worden de op het terrein aanwezige
krakers deelgenoot gemaakt van de ontwikkelingen en warden zij gefaciliteerd met verlichting.
Wethouder Sander Jansen houdt zich bezig met de dorpen random het Altrechtterrein: Den Dolder, Bosch
en Duin en Huis ter Heide. Daarover heeft hij veel contact met ondernemers, belangenverenigingen en
bewoners. Bij die contacten gaat het vooral over het bevorderen van de leefbaarheid en het
veiligheidsgevoel. To denken valt aan een alternatieve looproute van Altrecht naar het centrum van Den
Dolder, de veiligheid van de speelplaats in de wijk Duivenhorst, de openingstijden van de kiosk op het
station, openbare verlichting in Bosch on Duin, een jongerenontmoetingsplaats en een veilige route van
de Wijngaard naar opstapplaatsen voor openbaar vervoer.
Al deze acties hebben vooral betekenis in de huidige fase. Na de huidige fase breekt or een tussenfase
aan van enige tijdsduur, wellicht enkele jaren. Daarna breekt een toekomstfase aan.
Sociaal-geografische analyse
Ook in de toekomst zal de vraag over leefbaarheid en veiligheid ons bezig houden. Voor de toekomst is
op interactieve wijze een plan ontwikkeld.
Het is nuttig am een onderscheid te maken in verschillende fasen: het nu, een tussenfase on de
toekomst. In het nu is de versterkte inzet, zoals hiervoor beschreven, van toepassing.
In de tussenfase werken we verder aan een goede leefbaarheid en veiligheid van het terrein. Hiervoor is
nodig dat we de feitelijke en beleefde omgeving op het terrein van Altrecht en directe omgeving in beeld
brengen. Wie gebruiken precies het terrein, de accommodaties, met welk duur, hoe lang verblijven ze
daar, hoe beleven zij het terrein en het gebruik van het terrein? Het inzicht dat doze sociaal-geografische
analyse moot bieden, is van belang voor het nemen van acties en maatregelen in de zogeheten
lussenfase'. Wij orienteren ons momenteel op een onderzoeksvraag en —opzet, en een
onderzoeksbureau dat ons hierbij kan helpen. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u.
Haiogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
_
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de gemeentese
àris,
Lissenberg - van Dam

de burgemeester,
drs. J.J.L.M. Janssen
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