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Geachte heerVan der Linden en heer Hoi,
Naar aanleiding van uw brief van 13 oktober 2017 heeft de gemeente samen met uw
ondernemersvereniging de nodige acties genomen om het veiligheidsgevoel terug te brengen in Den
Bolder. Wij zijn u zeer dankbaar voor de inzet van u en uw vereniging voor de inwoners van Den
Bolder.
Veel is inmiddels besproken in de mondelinge contacten die er de afgelopen tijd zijn geweest, zoals
de huiskamergesprekken en de bewonersbijeenkomsten.
Met uw brief zet u duidelijk op papier het gevoel van onveiligheid dat leeft in Den Bolder. Uw brief legt
de vinger op de gevoelige plek. Drank- en drugsgebruik, overlast en een gevoel van onveiligheid.
Dit is voor ons mede de aanleiding om niet alleen naar lange termijn opiossingen te kijken, maar om
ook op de korte termijn direct actie te ondernemen. Bij deze acties zijn ook de politic en Aventurijn
betrokken. Het doel van de acties is om de door u genoemde overlast weg te nemen en daardoor de
veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Een actueel overzicht van deze acties kunt u vinden op
https://www.zeist.nl/inwoner/uitgelicht/samen-verder-den-dolder/maatreqelen-en-acties/
Naast deze korte termijnacties wordt er ook samen met bewoners en gebruikers van het gebied
gekeken naar de lange termijn, waaronder bijvoorbeeld de herbestemming van het terrain van Altrecht
valt.
Samen met onze partners zetten wij ons maximaal in voor de leefbaarheid en veiligheid. Indian u nog
vragen heeft vertrouwen wij er op dat u ons weet te bereiken.
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