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Bestuursbericht
Sinds het vorige bestuursbericht en 
de ALV op 28 september is er heel 
wat gebeurd. Om te beginnen is het 
bestuur van uw vereniging terug ge-
gaan van 5 naar 3 personen vanwege 
aftredende bestuursleden. Met alle 
gebeurtenissen rond Anne Faber 

en de activiteiten in het dorp was er 
veel werk aan de winkel. We hebben 
geprobeerd u zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden, wat overigens 
ook door de gemeente is gedaan 
middels de bewonersbijeenkom-
sten. Voor zo ver mogelijk is de rust 
weer een beetje teruggekeerd in het 
dorp, maar nog lang niet iedereen is 

er gerust op dat het binnenkort weer 
zoals gewoonlijk zal zijn in het dorp, 
maar was het de afgelopen tien jaar 
zo “gewoonlijk” is nu de vraag.

In deze uitgave van de StadsPers treft 
u een samenvatting van de bewoners-
bijeenkomsten. Verslagen van deze bij-
eenkomsten kunt u overigens ook le-

zen op de site van de gemeente. U treft 
hierbij ook een vragenlijst aan die we 
naar Altrecht stuurden. Altrecht heeft 
gemeld dat ze er mee aan de gang 
zullen gaan. We hopen dat we spoedig 
antwoorden hebben. Wij realiseren ons 
dat er nog veel meer vragen te stellen 
zijn, maar die bewaren we wellicht voor 
later. Als u zelf vragen heeft die niet in 

de lijst staan, laat ons dat even weten 
dan nemen we die ook mee.

Als u meer betrokken wil zijn bij de ac-
tiviteiten van de vereniging en u bent 
nog geen lid, u kunt zich via onze web-
site opgeven als lid. www.dendolder.
net; van harte aanbevolen.

Rob Zee, vz BDD

Op zondag 22 oktober en maandag 23 ok-
tober zijn er in de MC kerk in Den Dolder 
drie bewonersbijeenkomsten gehouden. De 
bijeenkomsten waren door de gemeente in 
samenwerking met Altrecht/Aventurijn, de 
politie, het openbaar ministerie en het minis-
terie van V&I georganiseerd. Wij vinden dat 
de organisatoren er goed aan gedaan heb-
ben deze bijeenkomsten te organiseren.

De opzet van de bijeenkomsten was dat eerst 
inleidingen gehouden werden door de organi-
satoren en dat daarna aan tafels vragen gesteld 
konden worden aan de inleiders. Elke inleider 
had een eigen tafel en daar konden de vragen 
gesteld worden. Na a� oop van ca drie kwartier 
vragen stellen werd er door de inleiders een kor-
te samenvatting gegeven van de vragen die aan 
zijn/haar tafel waren gesteld.

Allereerst iets over de inleidingen.

De burgemeester was natuurlijk nadrukkelijk 
aan het woord en hij ontvouwde een plan voor 
de komende periode waardoor het veiligheids-
gevoel in het dorp zou moeten toenemen. Het 
plan is om in de komende tijd de bewaking in 
en rond het dorp en natuurlijk op het terrein 

van Altrecht te intensiveren en te verdubbelen. 
Dus meer inzet van politie, buurtcoaches, be-
wakingsdienst e.d. en dat 24 uur per dag. Op 
zichzelf zijn dat goede plannen, maar iedereen 
vroeg zich natuurlijk af voor hoe lang dit zal ge-
beuren. Volgens de burgemeester: “Zo lang als 
nodig”. Niet helemaal duidelijk is natuurlijk wie 
nu bepaalt wat nodig is en hoe lang dat moet 
duren. Voorlopig geven we dit het voordeel van 
de twijfel. We nemen inderdaad waar dat er in 
het dorp meer gesurveilleerd wordt, hoewel er 
ook plekken zijn waar dit niet het geval lijkt te 
zijn.

De man van het openbaar ministerie had niet 
veel te vertellen, hij was er dan ook bij de twee-
de en derde bijeenkomst niet bij.

De regio commandant van de politie legde uit 
dat hij het commando had gehad over de zoek-
tocht naar Anne Faber. Hij was duidelijk de man 
met het grote overzicht. Inhoudelijk kon hij over 
het onderzoek niets vertellen omdat dit door de 
rechter verboden was. Dit soort mededelingen 
worden door de autoriteiten altijd gedaan, je 
hebt er dus niet veel aan op dit moment.

De secretaris generaal van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie had, vonden wij, een goed 
verhaal. Hij heeft toegezegd dat hij de zaak di-
rect onder de aandacht van de nieuwe minister 
zal brengen. Hij heeft nog eens benadrukt dat 
het onderzoek dat nu wordt gedaan vanwege 
het ministerie naar de gang van zaken in de 
Aventurijn kliniek echt onafhankelijk zal gebeu-
ren. We wachten dit af.

Vervolgens was mevrouw Vernimmen aan het 
woord. Mevrouw Vernimmen is bestuursvoor-
zitter van Altrecht. Zij heeft globaal verteld hoe 
de relatie Altrecht – Aventurijn is en wat de be-
doelingen zijn met het gebied voor de komende 
periode.

Mevrouw van Dijk, directeur van Aventurijn 
heeft vervolgens een verhaal gehouden over 
de kliniek Aventurijn. Zij hield een min of meer 
theoretisch verhaal over de gang van zaken in 
de kliniek. De manier van werken is toegelicht, 
zoals het eigenlijk zou moeten in de kliniek. Dit 
verhaal was ook te lezen op de website en was 
dus in die zin overbodig. Hoe het echt gaat in de 
kliniek heeft ze niet verteld. Haar opmerkingen 
over drank en drugs, namelijk dat die niet in de 
kliniek aanwezig zij, gaven aanleiding tot enige 
hilariteit in de zaal, omdat iedereen in het dorp 

weet dat het echt een beetje anders is. Haar op-
merkingen over de controle op drank- en drugs 
gebruik, dat wordt gedaan door blazen, wangs-
lijm afname en urine controle, werden een paar 
dagen later onderuit gehaald omdat een patiënt 
die in het dorp was naar verluid heeft gezegd 
dat dit soort controles niet gedaan werden. Het 
was hem overigens wel net overkomen, maar 
dat was voor het eerst en was nog nooit eerder 
gebeurd, zoals hij beweerde.

Vervolgens kon men vragen stellen aan ver-
schillende tafels aan de verschillend inleiders. 
Van deze gelegenheid werd druk gebruik ge-
maakt. Het was nogal rommelig en heel slecht 
te verstaan, tenzij je zowat tegen de inleider 
aanstond. Er is dus ook geen overzicht van alle 
vragen die gesteld zijn. Wij vinden dit een echt 
gemiste kans.

Al met al hebben de bijeenkomsten zeker hun 
nut gehad, maar lang niet alle vragen die er le-
ven in het dorp zijn beantwoord. Vandaar dat we 
een lange lijst met vragen aan Altrecht/Aventur-
ijn hebben gestuurd. We hopen dat de antwoor-
den spoedig komen zodat we u daar van op de 
hoogte kunnen brengen.

rjz

Den Dolder, 30 oktober 2017.

Geachte mevr. Vernimmen, beste Roxanne,

Zoals toegezegd onderstaand een vragenlijst zoals 
we die hebben opgesteld en ook samengevat uit vra-
gen die in het dorp leven.

Zoals we al schreven in onze eerdere vragenlijst, 
zitten we niet te wachten op formele antwoorden, 
want die kennen we zo langzamerhand wel en die 
kunnen we overigens ook lezen op de website.

Het gaat ons natuurlijk om de echte antwoorden.

In de bewonersbijeenkomsten zijn de formele ver-
halen gehouden. Als we daar een voorbeeld uit ne-
men willen we even wijzen op de opmerkingen over 
drank- en drugsgebruik op het terrein en in de kliniek.

Het o�  ciële antwoord was dat er in de kliniek geen 
drugs en alcohol zijn. De reactie van het publiek 
sprak natuurlijk boekdelen, omdat iedereen in het 
dorp weet dat dit niet de werkelijkheid is. Het heeft 
dus geen zin om dergelijke opmerkingen te maken 
want die leiden er slechts toe dat het beetje ver-
trouwen dat er is in de leiding van Altrecht volledig 
verdwijnt. Zo ook voor de controle op drank- en 
drugsgebruik. Volgens mevrouw van Dijk wordt dit 
gecontroleerd middels afname van wangslijm, uri-
ne onderzoek en blazen. De mededelingen werden 
gedaan alsof dit standaard procedure is. Wie schets 
onze verbazing dat we horen dat een patiënt in het 
dorp vertelde. “Moet je nou horen wat mij overkomt. 
Ik kom terug in de kliniek en plotseling moet ik urine 
afgeven en wordt er wangslijm afgenomen om te 
controleren op drugsgebruik. Ik dacht wat overkomt 
mij nu, want dit is nog nooit eerder gebeurd.”

Bovendien wist deze patiënt, naar we horen, te mel-
den dat je in de kliniek makkelijker aan drugs kunt 
komen dan er buiten.

Je snapt dat dit soort dingen de verhoudingen tus-
sen Altrecht en het dorp niet bevorderen.

Het lijkt mij dan ook het beste dat jullie echt open-
heid van zaken geven.

Namens de bewoners van het dorp en de BBD.

Rob Zee

Onderstaande vragenlijst is samengesteld 
uit vragen die er bij de bevolking van Den 
Dolder leven en die worden gesteld via de Be-
langenvereniging Den Dolder (BDD).

We hebben de vragen zo veel mogelijk gerubri-
ceerd naar de volgende onderwerpen:

1. Gang van zaken binnen de kliniek Aventurijn.
2. Gang van zaken op het terrein van Altrecht.
3. Relatie Altrecht – Aventurijn – bewoners van 

het dorp.
4. Hoe verder.

Gang van zaken in de kliniek Aventurijn.
1. Welke categorie patiënten zitten er in de kli-

niek.
2. Krijgen de verschillende categorieën patiën-

ten een eigen behandeling per categorie.
3. Geldt voor alle patiënten dat ze op enig mo-

ment gaan resocialiseren.
4. Hoort bij resocialiseren altijd tijdelijke vrijheid.
5. Welke maatregelen worden er genomen om 

de resocialisatie veilig te maken voor de “bui-
tenwereld”.

6. Wordt er in de kliniek drugs gebruikt.
7. Is het juist dat de als regulier gepresenteerde 

(strikte) controle op drugs en drank in feite 
pas is ingevoerd dan wel in de praktijk is toe-
gepast na de recente gebeurtenissen.

8. Worden de drugs aan verslaafden door de kli-
niek verstrekt.

9. Indien er geen drugs zijn is er dan een afkick 
programma voor verslaafden.

10. Kan de kliniek patiënten weigeren. (Zie ook 
interview met mevr. Van Dijk door Merel van 
Leeuwen in een artikel uit 2011 ggz-forum.nl).

11. Hoeveel zedendelinquenten zijn er op dit mo-
ment in de kliniek.

12. Hoeveel zedendelinquenten zijn op dit mo-
ment aan het resocialiseren en lopen dus vrij 
in het dorp rond.

13. Wat gebeurt er met patiënten die zich niet 
aan de regels houden en welke sancties zijn 
er.

Gang van zaken op het Altrecht terrein.
1. Hoeveel bewaking was er op het terrein voor 

18 oktober.
2. Is er toezicht op de verschillende patiënten 

van Aventurijn en van Altrecht op het terrein.
3. Wordt er verschil in bewaking gemaakt voor 

de verschillende categorieën patiënten.
4. Hoe wordt er voor gezorgd dat � etsers, wan-

delaars en anderen die geen patiënt zijn niet 
worden lastig gevallen op het terrein.

5. Is er een relatie tussen de patiënten van Al-
trecht en Aventurijn en de patiënten van Rei-
nearde, voor wat betreft bewaking en begelei-
ding.

6. Hoe laat moeten alle patiënten “binnen” zijn ’s 
avonds, hoe wordt dit gecontroleerd en wor-
den daar uitzonderingen op gemaakt, zoals 
bv. het bezoeken van een avondschool door 
Michael P.

7. Wat wordt er gedaan aan het drugs dealen op 
het terrein.

8. Hoeveel camera’s zijn er op het terrein en is dit 
wel voldoende.

9. Waar worden de beelden van de camera’s uit-
gelezen en wanneer gebeurt dit.

10. Is de politie betrokken bij alles wat er op het 
terrein “mis” gaat.

11. Wordt het gedrag buiten het terrein van men-
sen met verlof en vrijheden daadwerkelijk ge-
controleerd en zo ja hoe dan en zo nee waar-
om niet.

Relatie Altrecht – Aventurijn – bewoners van 
het dorp.
1. Valt de directie van Aventurijn ook onder het 

gezag van de Raad van Bestuur van Altrecht.
2. Indien dit niet het geval is wie heeft dan de 

(eind)verantwoordelijkheid voor het doen en 
laten van Aventurijn.

3. Wie is verantwoordelijk, ook in � nanciële zin, 
voor de veiligheid op het terrein.

4. Wat gaat er gebeuren met Aventurijn voor het 
geval dat het lopende onderzoek van J&V ern-
stige nalatigheden bij Aventurijn vast stelt.

5. Waarom is er vanuit Altrecht/Aventurijn zo 
weinig transparantie richting de bevolking 
van Den Dolder.

6. Waarom is Altrecht/Aventurijn niet bereid om 
samen met het dorp op te trekken inzake pati-
enten behandeling.

7. Zou het niet verstandig zijn om zorgen rond 
bepaalde patiënten te delen met het dorp.

8. Zou het niet verstandig zijn om de aantallen 
en soorten patiënten met het dorp te delen.

9. Zou het niet verstandig zijn om het aantal re-
socialisatie patiënten met het dorp te delen.

10. Kan er inzicht gegeven worden in het aantal 
en soort incidenten, zowel in de instelling 
als daarbuiten, die hebben plaatsgevonden 
sinds bv 5 jaar.

11. Zijn signalen uit het dorp m.b.t. strafbare fei-
ten van mensen met verlof doorgegeven aan 
justitie, zo ja welke en hoe vaak.

12. Hebben signalen uit het dorp m.b.t. strafbare 
feiten geleid tot het intrekken van verlofrech-
ten.

13. Hebben signalen uit het dorp met betrek-
king tot strafbare feiten van iemand in het 
TBS regiem geleid tot een zogenaamde Tee-
ven-maatregel, zijnde een jaar binnen blijven. 
Zo ja hoe vaak is dit gebeurd.

Na de verschrikkelijke gebeurtenis met Anne Fa-
ber is de bewaking van het terrein en het dorp 
drastisch opgevoerd. In het dorp, maar ook op 
het terrein is nu zichtbaar toezicht aanwezig.

Hoe verder.
1. Hoe gaat in de toekomst de beveiliging op het 

terrein en het dorp er uit zien.
2. Is het de bedoeling dat de huidige bewaking 

blijft zo lang Altrecht/Aventurijn op het terrein 
aanwezig is.

3. Hoe denkt u over het bouwen van huizen op 
het terrein zolang Aventurijn aanwezig is.

4. Zou het niet veel verstandiger zijn om, gezien 
de bouwplannen, Aventurijn tegelijk met Al-
trecht te sluiten.

5. Is Altrecht bereid om het veiligheidsoverleg 
dat een aantal jaren geleden is opgestart op 
initiatief van BDD, intensiever en inhoudelij-
ker op te pakken.

Ter afsluiting -en vermoedelijk volkomen ten 
overvloede- gaan we er van uit dat deze mail 
evenals eerdere correspondentie tussen BDD en 
anderen met de leiding van Altrecht en Aventur-
ijn volledig wordt gedeeld en ook met de verant-
woordelijken van het onderzoek dat gaande is.

Je zult begrijpen dat we zowel de bestuurder van 
Aventurijn als B&W van Zeist in cc. opnemen.

Rob Zee

Vragen Dolderse Gemeenschap


