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Geachte bewoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin, 

 

Het is ruim twee maanden geleden dat de vreselijke gebeurtenissen in Den Dolder zich voordeden.  

Onze samenleving is hierdoor diep geraakt en nog dagelijks merken wij hoe ingrijpend dit voor velen is 

geweest. Er is veel steun in de samenleving, vele handen helpen om de leefbaarheid en veiligheid beter te 

krijgen. In deze brief vertellen wij u graag meer over alle inzet en over hoe we de komende maanden verder 

gaan. 

 

In oktober 2017 is het wijkteam Den Dolder en omgeving versterkt met extra boa’s (buitengewoon 

opsporingsambtenaren), politiesurveillanten en beveiligers van JBA Security. Altrecht en Aventurijn hebben 

extra buurtcoaches en bewaking ingezet. De extra inzet op beveiliging is vooral gericht op hinderlijk gedrag, 

alcohol- en drugsgebruik en -handel, verstoren van de openbare orde, wildplassen en vervoer van 

inbrekerswerktuigen. Er wordt opgetreden tegen overlast en onveiligheid en we kijken dagelijks heel 

concreet waar we situaties veiliger kunnen maken. U hebt ons laten weten deze extra inzet te waarderen en 

we zien dat maatwerk en alertheid gaat lonen. De politie is diverse onderzoeken gestart, soms zichtbaar en 

vaak ook onopvallend. 

 

In het Huiskamergesprek van donderdag 14 december jl. hebben we hierover ook gesproken samen met de 

politie, Altrecht, Aventurijn en vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en instellingen.  

Wij waarderen de openheid en betrokkenheid van allen hierin. 

Op 19 december heeft de lokale veiligheidsdriehoek (burgemeester, openbaar ministerie en politie) besloten 

de extra inzet na 15 januari 2018 voort te zetten. We blijven ons maximaal inspannen voor de leefbaarheid 

en veiligheid in Den Dolder en omgeving, in ieder geval voor de komende drie maanden, tot medio april 

2018.  

We zoeken daarbij steeds meer naar maatwerk, focussen op wat echt nodig en effectief is en handelen 

daarnaar. 

 

Aan de bewoner(s) van 

Amersfoortseweg 10 E 

3705GJ  Huis ter Heide 
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Acties en maatregelen 

De afgelopen maanden is veel werk verzet vanuit de samenleving en door de veiligheidspartners en 

gemeente. Op bijna 100 plekken zijn reparaties en verbeteringen in de openbare ruimte uitgevoerd. Denk 

daarbij aan verbeteren van verlichting, snoeien van groen zodat meer overzicht ontstaat, repareren en 

vervangen van bankjes, hekken en borden en herstellen van straatwerk. Ook wordt zwerfvuil opgeruimd en 

zijn extra afvalbakken geplaatst. Verder is een extra looproute tussen het centrum van Den Dolder en het 

terrein van Altrecht aangelegd. Die kan binnenkort in gebruik worden genomen. De geplaatste verlichting 

wordt nog voorzien van sensoren en er komen bordjes die de weg wijzen. 

 

Om de sfeer en het gevoel van veiligheid op station Den Dolder te verbeteren, hebben we met de eigenaar 

van het koffietentje afgesproken dat zijn zaak dagelijks langer open is, tot 18.00 uur. Vanaf februari is er 

ruimte voor nieuwe initiatieven op deze plek. Natuurlijk blijven ook politie, boa’s, beveiligers en buurtcoaches 

nadrukkelijk aandacht houden voor het stationsgebied. 

 

Een commissie van bewoners, Altrecht, en gemeente Zeist, werkt samen ideeën uit om het terrein WA-

Hoeve (nog) aantrekkelijker te maken. Dat heeft al diverse concrete acties opgeleverd, zoals verbeterde 

verlichting, sfeervolle kerstverlichting en de opening van film & inspiratiehuis 'Den Dollywood'. Altrecht, 

Aventurijn en Reinaerde willen graag de verbinding met het dorp versterken en bekijken de komende tijd 

samen met inwoners hoe dat vorm te geven. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website (www.zeist.nl/samenverderdendolder).  

Bij deze brief vindt u bovendien een overzicht waar u welke zaken kunt melden. 

 

Inspectieonderzoek 

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben in opdracht van de 

minister voor Rechtsbescherming een eerste onderzoek gedaan in de kliniek FPA Roosenburg van 

Aventurijn. De onderzoeksresultaten zijn op 27 november 2017 aan de minister aangeboden. Aventurijn 

werkt hard aan een verbeterplan, waarbij ook wordt gekeken naar het tijdsbestek van de maatregelen.  

De maatregelen die zij de afgelopen maanden hebben genomen, blijven van kracht. Dat betekent onder 

meer dat er op dit moment en de komende tijd geen patiënten van de zwaarste categorie in de instelling 

verblijven. Daarbij worden voorgeschiedenis, type delict, ernst van de psychische ziekte/sociale problemen 

en de motivatie van de patiënt voor behandeling meegewogen. Dat bekijkt de instelling per casus samen 

met Justitie. 

 

Onderzoeksraad voor Veiligheid 

Burgemeester Koos Janssen heeft op 23 november 2017 de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd om 

onderzoek te doen naar het schakelpunt tussen de verantwoordelijkheid van Aventurijn en de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Met meer inzicht kunnen we nagaan of de maximale inzet te 

optimaliseren is, waar het de veiligheid in Den Dolder in relatie tot de instellingen betreft.  

 

http://www.zeist.nl/samenverderdendolder
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In gesprek blijven 

Op diverse manieren - via gesprekken, bijeenkomsten, brieven, de website - hebben we gecommuniceerd 

de afgelopen periode met inwoners, gemeenteraad en anderen en dat blijven we doen. We beseffen dat er 

ook via de media veel geschreven en uitgezonden wordt over de gebeurtenissen. Dat kan telkens weer nare 

herinneringen en emoties oproepen. Het kan bovendien de onveiligheidsgevoelens aanwakkeren.  

Het blijft het nodig om met elkaar in gesprek te blijven. Via deze brief, via het wijkteam, via 

huiskamergesprekken. Ook als er onverhoopt wat gebeurt. Dan weten we elkaar snel te vinden voor 

ontmoeting en gesprek. 

 

We merken dat het helpt om met elkaar emoties en opvattingen te delen. Zo begrijpen we van elkaar beter 

hoe de ander de kwestie beleeft en kunnen we samen werken aan het herstel van de onderlinge 

verdraagzaamheid en aan het terugbrengen en behouden van een fijne samenleving. Het doet ons goed om 

ook uw betrokkenheid daarin te ervaren. 

 

De komende weken staan voor velen in het teken van de feestdagen, een tijd van warmte en geborgenheid. 

We wensen u sfeervolle kerstdagen en een mooi nieuw jaar, met uw naasten en geliefden. We begroeten u 

graag weer in het nieuwe jaar, om samen te werken aan een veilige en goede leefomgeving. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Zeist, 

      

 
 
 
de gemeentesecretaris,      de burgemeester, 
W.C.M. Lissenberg-van Dam     drs. J.J.L.M. Janssen
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Contactgegevens bij overlast en hinderlijke of gevaarlijke situaties 
 

Ziet u een verdachte situatie, betrapt u 

iemand op heterdaad of is er sprake van 

direct gevaar? 

Bel direct 112, ook als u twijfelt. 

Overlast en leefbaarheid, 

zoals beschadigingen en vernielingen, kapotte 

verlichting, zwerfvuil, overhangend groen, 

hangjongeren 

Gemeente Zeist 

Telefoon 14 030 

E-mail zeist@zeist.nl 

Bij concrete hinder buiten kantooruren: politie via  0900 8844. 

Overlast of incidenten, waarbij (vermoedelijk) 

een bewoner van Altrecht is betrokken 

Buurtcoaches Aventurijn (Altrecht) 

Telefoon 06 51423309 (24 uur per dag). Bij direct gevaar: bel 

112. 

E-mail buurtcoach@altrecht.nl. 

Vragen aan en overleg met de politie/wijkagent 

in spoedeisende situaties 

Wijkagenten Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin 

(Petra van Kleef en Marjan Kuijer) 

Spreekuur elke dinsdag 11.00-12.00 uur 

Telefoon 0900 8844 (ook voor locaties van het spreekuur) 

Veiligheid wanneer u op het terrein van Altrecht 

bent 

Beveiliging Altrecht 

Telefoon 06-11283064 (24 uur per dag) 

Bij acuut gevaar en verdachte situaties: bel 112 

Leefbaarheid en openbare ruimte algemeen Wijkteam en Wijkmanager Den Dolder (Bülent Isik) 

Telefoon 14030, e-mail zeist@zeist.nl. Spreekuur in het dorp 

op dinsdag en donderdag (locaties vindt u op 

www.zeist.nl/samenverderdendolder) 
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