Verslag huiskamergesprek met Den Dolder
9 november 14.30 – 16.00
Aanwezig:
Gemeente Zeist: Koos Janssen, Alette Borman, Nicole Waasdorp, Bulent Isik, René van der Niet,
Caroline Bruining.
Politie: Jan Dirk Bogerd, Petra van Kleef, Marian Kuier
Altrecht: Roxanne Vernimmen, Fieke Vermeulen
Aventurijn: Floor van Dijk, Marjolein Klaassen
Belangenvereniging DD: Rob Zee, Jan Scherphuis.
Ondernemersvereniging: Jeroen Hol
En: Adriaan Plantinga (pastor MC kerk), Andreas Traurnicht (Reinaerde), Arjan van Bommel
(ondernemer station DD), Ruud Geus (belangenvereniging Huis ter Heide), Marga Geus, Bert
Bongers (penningmeester DOSC ), Nieke Beckering, Desiree van Wilgenhof, Angela van Amerongen,
Harriet van Amerongen, Jan Willem Bredewout, Robert Stikvoort (AH Den Dolder)
Corry Noordhof, Wouter van Baren, Patricia Bosma (belangenvereniging Bosch en Duin)
Samen met Roxanne Vernimmen, bestuurder van Altrecht, en Floor van Dijk, bestuurder van
Aventurijn, heeft burgemeester Koos Janssen op donderdag middag 9 november een tweede
‘huiskamergesprek’ gevoerd.
Koos Janssen begint met het welkom heten van alle aanwezigen en benadrukt hoe fijn hij het vindt
dat de betrokkenheid van de inwoners zo groot is.
Hij geeft eerst kort het woord aan Roxanne Vernimmen en Floor van Dijk, waarna Roxanne de
Belangenvereniging Den Dolder bedankt voor het verzamelen van de vragen die er in het dorp leven.
Dit heeft geresulteerd in een vragenlijst van 42 vragen, die in de afgelopen week door Altrecht en
Aventurijn van een antwoord zijn voorzien. Roxanne vraagt begrip voor het feit dat er in zo’n proces
meer tijd omgaat dan Altrecht/Aventurijn zouden willen. Alles wat patiënten met een forensische titel
aangaat, moet geaccordeerd worden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Floor van Dijk brengt de aanwezigen kort op de hoogte van de stand van zaken van het Inspectieonderzoek. Beide inspecties (Veiligheid & Justitie en Volksgezondheidszorg) doen in een gezamenlijk
team onderzoek bij Aventurijn. Verwacht wordt dat zij over een week of twee/drie hun bevindingen
bekend maken via een brief aan de instelling. Voor de goede orde: dit onderzoek betreft de gang van
zaken in de kliniek. Het onderzoek naar de casus moet nog gaan starten. Rob Zee vraagt of de
resultaten ook openbaar worden gemaakt. Aventurijn antwoordt dat dit zeker het geval is, en dat het
Ministerie hiervoor aan zet is.
Jan Scherphuis geeft complimenten voor het artikel in de Stadspers. Altrecht en de gemeente
hebben het plan om de informatie die nu op beide websites wordt gepubliceerd
(www.zeist.nl/samenverderdendolder en www.altrecht.nl/informatie-zorg-en-veiligheid-den-dolder/ in
de komende tijd ook via de huis-aan-huis-bladen te communiceren.
Van de Vijverhof komt het signaal dat daar geen huis-aan-huis-bladen worden verspreid. De
gemeente gaat na of de verspreiding beter kan..
Rob Zee geeft aan, dat de Belangenvereniging Den Dolder in deze editie van de Stadspers zijn brief
met vragen aan Altrecht/Aventurijn heeft gepubliceerd. Hij zou graag ook de antwoorden op deze
manier met de achterban willen delen, maar stelt vragen bij de vorm waarin dat zou moeten
gebeuren. De antwoorden zijn soms ingewikkeld. Altrecht/Aventurijn, maar ook de gemeente Zeist,
willen de antwoorden wel graag in deze vorm op de website publiceren, omdat het ministerie ze in
deze versie heeft geaccordeerd. Een eventuele aangepaste vorm zal in klein comité na dit overleg
worden afgestemd.

De volgende onderwerpen passeren vervolgens de revue:
-

Er wordt gevraagd of Altrecht/Aventurijn wél informatie kan geven over de categorieën
patiënten op de Willem Arntsz Hoeve. Ja, dat kan, en staat ook op de website.
Sommige aanwezigen zijn verbaasd dat dit het NOS-journaal haalde vorige week vrijdag en
vragen zich af waarom dat nieuws was. Daarvoor hebben Altrecht/Aventurijn ook geen
verklaring, het was al bekende informatie. Mevrouw van Amerongen meldt dat veel informatie
over het type patienten dat bij Aventurijn verblijft, te lezen is in de arresten op
www.reschtspraak.nl.

-

Er is waardering voor de extra inzet op het gebied van veiligheid, van zowel gemeente als
Altrecht/Aventurijn. De vraag wordt gesteld of dit passend is bij de mate van onveiligheid.
Koos Janssen benadrukt dat hij vanuit zijn rol alles wil doen wat nodig, passend en haalbaar
is om de veiligheid te bevorderen. De huidige veiligheidsmaatregelen blijven minimaal tot half
januari van kracht.

-

De burgemeester legt aan de hand van voorbeelden uit wat zijn bevoegdheden zijn op het
gebied van het handhaven van de openbare veiligheid. Hij noemt 3 voorbeelden: hij kan een
inbewaringstelling (ibs) afgeven als iemand een gevaar voor zichzelf of een ander vormt, hij
kan een huisverbod opleggen bij melding van huiselijk geweld en hij is betrokken bij de
terugkeer van bijvoorbeeld een zedendeliquent in de samenleving.

-

Floor van Dijk vult dit aan met de invalshoek van de zorgverlener. Het Ministerie van Justitie
belegt de uitvoering van haar verantwoordelijkheid bij een zorginstelling en houdt vervolgens
toezicht op deze zorg. Aventurijn legt jaarlijks verantwoording af. Zo bewijst het HKZcertificaat bijvoorbeeld dat je de zorgprocessen op orde hebt. (HKZ = Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

-

Vragen worden gesteld over welke patiënten en hoeveel er in en uit de instelling mogen, met
of zonder begeleiding. Roxanne Vernimmen vertelt dat op de FPA van Aventurijn gemiddeld
80 patiënten worden behandeld. Daarvan heeft iets meer dan de helft een justitiële
maatregel. Verder kunnen we er niet specifieker op ingaan, zegt ze, in verband met de
privacy, omdat als je op zo'n relatief kleine groep percentages hangt, het al snel herleidbaar
kan zijn naar individuele patiënten.
Ook zegt Roxanne Vernimmen dat per dag gekeken wordt, ook op de gesloten afdeling, wie
er wel of niet naar buiten mag. De instelling zorgt zelf voor passende begeleiding waar nodig.
Iedere stap in het resocialisatieproces van forensische patiënten wordt gezet in nauw overleg
met de ketenpartners als Reclassering en de penitentiaire inrichting waar een patiënt eerder
verbleef, en zorgvuldig gemonitord. Deze monitoring wordt uitgevoerd door het
multidisciplinaire behandelteam. Zij betrekken hierbij ook weer de verschillende factoren van
belang in de behandeling.
Het verlof voor patiënten met een justitiële maatregel moet worden goedgekeurd door
Reclassering of gevangenis, zij zijn beslissend. Politie en gemeente worden hiervan niet
standaard op de hoogte gesteld. Dat is landelijk geldend beleid.

-

Nu er meer toezicht is, blijkt ‘de jeugd’ overal te worden aangesproken, waardoor zij zich
overal weggestuurd voelen. Koos Janssen geeft aan dat de gemeente gaat kijken naar een
oplossing hiervoor.

-

Mevrouw van Amerongen geeft aan blij te zijn met de beveiliging die ze ziet in het dorp. Het
geeft een veiliger gevoel. Er is minder hanggedrag bij de Albert Heijn, wel nog bij het station.
Koos Janssen: er liggen ca twintig plekken onder een vergrootglas: drank- en drugsgebruik
in de openbare ruimte is niet toegestaan; we zitten daar ‘strak in’. Het vergt een grote
inspanning, maar dat is voor dit moment terecht. We moeten wel weer naar de normale
proporties en alles suggesties daarvoor zijn welkom.
Wijkmanager Bülent Isik voegt daaraan toe dat er structurele overleggen zijn met de
Belangenverenigingen in Den Dolder, Huis ter Heide en Bos en Duin, en dat dit een prima
platform is voor deze suggesties.
Diverse aanwezigen geven aan een persoonlijk gerichte bewonersbrief met de getroffen
veiligheidsmaatregelen en de voortgang en resultaten ervan op prijs te stellen en informatie

-

via de lokale kranten (Nieuwsbode en Stadspers), naast de de online informatie die
beschikbaar is.
-

Een bewoner van het terrein is in gesprek met gemeente en Altrecht/Aventurijn over de
leefbaarheid van het terrein. Er zijn veel ideeën, maar het is moeilijk om hierin snelheid te
krijgen. Zij constateert daarbij een open vraag, namelijk die van het budget hiervoor. Dat
wordt onderkend.

Koos Janssen sluit af met het bedanken van alle aanwezigen voor de goede toon van het gesprek
en de open houding van een ieder. Hij doet de oproep om vooral met elkaar te blijven werken aan het
bevorderen van verdraagzaamheid: “Samen moeten wij het doen”.
Hij sluit af met het inventariseren van de wensen voor dit overleg, waarna wordt besloten om:
- Goed de beschikbare en al aanwezige platforms te benutten
- Over enkele weken weer bij elkaar te komen in deze samenstelling
- In samenwerking met de Belangenvereniging Den Dolder de informatievoorziening verder
aan te scherpen waar mogelijk

