Verslag huiskamergesprek met Den Dolder
11 oktober, 16.00 -17.30 uur
Maria Christinakerk, Den Dolder
Samen met Roxanne Vernimmen, bestuurder van Altrecht, en Floor van Dijk, bestuurder van Aventurijn,
heeft burgemeester Koos Janssen op woensdagmiddag 11 oktober in de ontmoetingsruimte van de Maria
Christinakerk in Den Dolder een ‘huiskamergesprek’ gevoerd. Het is belangrijk om elkaar goed vinden in
deze heftige zaak. Bovendien biedt dit gezamenlijke gesprek de mogelijkheid om erover verder te praten
in de rest van de samenleving.
Aanwezig was een divers gezelschap van ongeveer 15 vertegenwoordigers uit de Dolderse samenleving;
bewoners, ondernemers, de predikant van de Maria Christinakerk en vertegenwoordigers van de
sportvereniging DOSC en Reinaerde en Jan Dirk Bogerd, teamchef van de politie.
Er was ruimte om uit te spreken wat men op het hart heeft en emoties te delen. Emoties over de
vermissing van Anne, over de zorgen die leven rond de veiligheid in Den Dolder en de onbekendheid met
de populatie van de instellingen. Er zijn grote en kleine vragen gesteld. Onder meer over de patiënten die
aan de zorg van Altrecht en Aventurijn zijn toevertrouwd, het (straf)regime en de communicatie.
Het hoofddoel is nog steeds om Anne te vinden. De gemeente faciliteert waar mogelijk de zoektocht.
Daarnaast is het veiligheidsgevoel in Den Dolder belangrijk. Er gebeurt veel in de veilige omgeving van
de mensen, dat doet veel met je. Daarin hebben we zorg voor én met elkaar.
De politie beaamt dit. Met een groot onderzoeksteam met diverse disciplines zoekt de politie
gestructureerd naar Anne. De laatste ontwikkeling is dat de zoektocht woensdagmiddag is verplaatst naar
Zeewolde.
Naar aanleiding van deze wending is de familie op de kazerne ingelicht.
De volgende zaken kwamen aan de orde:
 Het betreft vooralsnog een zeer ernstige zaak die groter is dan een op zich staand ‘incident’. De
verdachte is een patiënt van Aventurijn in Den Dolder. Dit betekent nog geen veroordeling.
 Er is grote schrik onder de Dolderse samenleving dat zoiets heftigs om de hoek kan gebeuren.
Dat een patiënt met een dergelijk zwaar delictverleden in Altrecht verblijft en dus in den Dolder.
Hoe dit heeft kunnen gebeuren is een grote vraag.
Altrecht/Aventurijn zijn uitvoerder van een maatschappelijke opdracht van bijvoorbeeld Justitie. Zij
werken met hun patiënten aan een veilige terugkeer in de samenleving na hun verblijf in
Aventurijn. Het is begrijpelijk dat hierover discussies ontstaan. Te grote vragen voor nu, maar
verdient aandacht.
 Er is onrust in het dorp, ook vanwege de continue aandacht van de media. Er worden veel
suggestieve veragen gesteld en sensatie gecreëerd, zelfs onder (jonge) kinderen die buiten aan
het spelen zijn. Daar zijn de mensen in Den Dolder niet op voorbereid. Bovendien wakkert dat de
onrust en angst aan. Dat maakt het moeilijk om de rust te bewaren, iets wat de Doldenaren juist
graag willen.
Bovenstaande geldt ook voor social media, er wordt veel oneigenlijk gebruik geconstateerd. Ook
van de Whatsapp-groepen, daarop wordt veel suggestief gecommuniceerd.
Advies is om vooral de informatie van de politie te volgen. Zie http://bit.ly/2yVc24s.
Als journalisten echt te ver gaan, kunnen mensen daarvan een klacht indienen (bij de Raad voor
de Journalistiek) of aangifte doen.
 Men heeft veel behoefte om inzicht en uitleg te krijgen in/over wat er gebeurt op het terrein en in
het werk van Aventurijn. Wat voor patiënten verblijven er, hoe zit het met (straf)regime, hoe zit
de begeleiding van patiënten (wordt er bijvoorbeeld met enkelbanden gewerkt?), hoe is de
veiligheid gewaarborgd van bewoners en omwonenden, hoe zit het met beveiliging. Kan
Aventurijn cliënten weigeren? Wie bepaalt de criteria?
Hierover wil men graag heldere informatie en communicatie.
Een deel van deze vragen gaat over het rechtssysteem. Antwoorden zullen in de loop van de tijd
gaan komen, onder meer via grondig en onafhankelijk onderzoek door openbaar ministerie naar
de zaak en de toedracht, en door de inspectie van de gezondheidszorg naar de geboden zorg.



Er is grote behoefte aan heldere communicatie, gezamenlijk vanuit gemeente, Altrecht/Aventurijn
en politie.

Alle vragen zijn nog lang niet beantwoord en ook de zorgen zijn niet weggenomen.
Dit gesprek is een eerste aanzet in de versterking van het onderlinge contact en het versterken van het
wederzijdse begrip.
Mogelijkheden/afspraken voor vervolg:
 Grotere bijeenkomst, waarin we bijpraten over het onderzoek, over het werk van
Altrecht/Aventurijn, over de rol van het OM, van de gemeente en gemeentebestuur. Dit kan op
een later moment.
 Altrecht/Aventurijn en gemeente zorgen voor heldere en eenduidige communicatie (o.a. over
werk van Aventurijn, over de veiligheid en het veiligheidsgevoel op en rond het terrein) met Den
Dolder. Dit gebeurt o.a. via het mailbestand van Aventurijn en via de websites van beide
organisaties. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan er (snel) opnieuw een gesprek worden
georganiseerd.
 Via het wijkteam kunnen mensen hun vragen en zorgen kwijt: http://bit.ly/2hCPX2L.
 Altrecht/Aventurijn zijn bereikbaar via aventurijn@altrecht.nl.
Slot
Koos Janssen benadrukt dat het heel fijn is dat we met elkaar zo’n beroep kunnen doen op de stevige
verbindingen die er al liggen in en met de samenleving. Ook Roxanne Vernimmen en Floor van Dijk zijn
dankbaar dat we met elkaar van ons hart geen moordkuil maken. We blijven graag met elkaar in gesprek.
Andreas Trauernicht van Reinaerde onderschrijft dit.

