Welkomstwoord Koos Janssen bijeenkomst Den Dolder
Maria Christinakerk, 22 en 23 oktober
Beste mensen, van harte welkom in de Maria Christinakerk, deze centrale plek in Den Dolder.
Dominee Plantinga, hartelijk dank aan u en het bestuur dat u de kerk wilde openstellen vanmiddag,
vanavond en morgenmiddag.
Er is duidelijk veel betrokkenheid bij het onderwerp.
In de zaal zijn aanwezig: verenigingen van ondernemers en bewoners, instellingen, individuele burgers,
bewoners van het terrein van Altrecht, leden van B&W en gemeenteraad van Zeist.
De aanleiding voor deze bijeenkomst is een afschuwelijke gebeurtenis: de vermissing en dood van Anne
Faber. Het heeft ons allen zeer aangegrepen. We voelen ons aangedaan in Den Dolder, Bosch en Duin,
Huis ter Heide, andere plekken in Zeist en ver daarbuiten. De verslagenheid is immens.
Twee weken lang zijn we gevangen gehouden in de vermissing van Anne. Dat geldt natuurlijk voor de
familie in het bijzonder. Zij hebben twee weken lang in een tergende onzekerheid gezeten.
Het is fijn dat zij opvang hebben kunnen krijgen in de brandweerkazerne in Zeist. Van daaruit hebben zij
samen met vele vrijwilligers dagenlang met man en macht gezocht naar Anne.
Wethouder Marcel Fluitman en ik hebben regelmatig contact gehad met de familie. Het zijn intense en
zware tijden voor hen en alle betrokkenen.
Afgelopen vrijdag is er in Nijmegen – de stad waar Anne studeerde - een herdenkingsbijeenkomst
geweest. In besloten kring is Anne daarna gecremeerd.
Het is van groot belang dat de familie nu rust heeft om haar overlijden te verwerken.
Onze zorg gaat nu uit naar u, als inwoner of als ondernemer van Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter
Heide en andere delen van Zeist.
Het is duidelijk dat de gebeurtenis op ons allemaal veel impact heeft.
Er zijn veel vragen, grote en kleine vragen. Op een aantal vragen zullen de antwoorden in de loop van de
tijd komen via de onderzoeken van de Inspectie van Veiligheid en Justitie en de Inspectie van
Gezondheidszorg en Jeugd.
Over de andere vragen en zorgen willen we graag met u in geprek.
Dat hebben we op 11 oktober jl, op woensdagmiddag, gedaan met een kleinere groep. Al snel bleek daar
dat er behoefte is aan een breder gesprek.
Vanmiddag/vanavond en morgenmiddag geven we daar vorm aan. Er is door vele mensen hard gewerkt
om dat mogelijk te maken. U bent er allen, daar is alle reden toe, daar heb ik waardering voor, in deze
moeilijke omstandigheden.
Ook al zijn er op dit moment nog veel meer vragen dan antwoorden, toch hoop ik met elkaar verder te
komen. Door met elkaar het persoonlijke gesprek te voeren. De situatie goed te delen en vooruit te
komen
Op de feitelijke veiligheidsvraagstukken kom ik zo dadelijk bij u terug.
Nu eerst zal dagvoorzitter Remco Bontebal vertellen welke sprekers er zijn en hoe de middag/avond
verloopt. Ik wens ons allen een goede bijeenkomst toe.

Toespraak Koos Janssen bijeenkomst Den Dolder
Maria Christinakerk, 22 en 23 oktober
Dames en heren, veiligheid is van ons allemaal. Die veiligheid, en vooral de veiligheidsgevoelens, is de
afgelopen periode behoorlijk aangetast in Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide, in de gemeente.
Je dagelijkse rondje hardlopen, je kind laten spelen in de speeltuin, je hond uitlaten in het bos; het is niet
meer vanzelfsprekend. Je voelt je geraakt in je persoonlijke vrijheid, je maakt je zorgen over jezelf en
anderen.
Dat willen we niet aanvaarden.
De gebeurtenissen van de afgelopen weken houden ons allemaal in de greep. U en ook ons; de
gemeente, Altrecht en Aventurijn, politie, de corporaties, welzijnswerk.
De reacties op wat gebeurd is, zijn begrijpelijk en in de meeste gevallen voorstelbaar.
Ze getuigen in elk geval van een enorm grote betrokkenheid. En van een sterke drive om de rust en
leefbaarheid in Den Dolder terug te laten keren.
Daar maken wij ons hard voor.
Daar maak ik mij als burgemeester, en verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, hard voor.
Samen met B&W en de gemeenteraad, Aventurijn, Altrecht, openbaar ministerie, politie en ook het
ministerie van V&J.
De emoties kunnen wij niet één, twee, drie wegnemen.
Wat wij wél kunnen, en dóen, zijn acties op de korte en middellange termijn:
Op de korte termijn hebben wij de 3-wekenaanpak ingezet.
Dat betekent dat in elk geval voor de komende weken het wijkteam, inclusief de buurtcoaches van
Altrecht, intensief aanwezig en beschikbaar blijft in Den Dolder. U kunt bij hen terecht voor vragen,
zorgen en suggesties.
Die het wijkteam (gemeente, politie, welzijnswerker en corporatie) op haar beurt kan omzetten in acties.
We merken dat deze intensieve aanwezigheid wordt gewaardeerd en benut door de bewoners en
ondernemers. De ervaringen kunt u teruglezen op de gezamenlijke webpagina
zeist.nl/samenverderdendolder.
Daarnaast surveilleert de politie intensiever. En er worden meer en vaker buurtcoaches van Altrecht
ingezet. Ook de instellingen zetter versterkt in op beveiliging.
In die periode komt er een wekelijks overleg op wijkteamiveau met Altrecht en een delegatie van
bewoners en ondernemers uit het dorp. Daar zullen waar nodig de wijkwethouder Sander Jansen en ik
zelf bij aansluiten.
Regelmatig zal de veiligheidsdriehoek (politie, OM en ik) vergaderen. Dagelijks zullen we de
ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Voor die 3-wekenaanpak hebben wij uw hulp ook hard nodig. Uw ervaringen en suggesties moeten ons
voeden in de aanpak. Om u zo ook het gevoel en de overtuiging te geven dat we met het goede bezig
zijn.
Als het nodig is, vervolgen we na deze periode die 3-wekenaanpak met deze intensieve inzet.
En desnoods nog een keer. En nog een keer.
Net zolang totdat het klopt.
Op de middellange termijn gaat de gemeente samen met Altrecht en de politie en het Openbaar
Ministerie een analyse maken van de veiligheid op het terrein van Altrecht in relatie tot de omgeving.
Daarmee brengen wij de tussenfase in beeld totdat de toekomstige inrichting van het terrein een feit is.
Hoe houden we het terrein en de omgeving veilig voor iedereen die er woont, werkt, wandelt, verblijft, in
de periode van overgang naar de definitieve herinrichting.
Ook hierbij zijn uw ideeën en suggesties meer dan welkom.
Van deze analyse houden wij u op de hoogte.
Nogmaals, ik realiseer me goed dat er meer vragen dan antwoorden zijn. Ik hoop dat er snel antwoorden
komen.
Die antwoorden hoeven niet te wachten op een volgende ontmoeting. Wij zullen u op de hoogte houden
via onze gebruikelijke kanalen, zoals de gezamenlijke webpagina www.zeist.nl/samenverderdendolder,
en via bewonersbrieven. En u kunt altijd terecht bij onze collega’s van het wijkteam.
Dankuwel.

