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Retourtje Den Dolder
De echte Doldenaar weet precies wat met 
deze kop wordt bedoeld. Michael P. had 
kennelijk geen enkeltje en zelfs geen en-
kelbandje. In dit periodiek katern van de 
Belangenvereniging Den Dolder willen wij u 
deelgenoot maken van onze communicatie 
daarover die eerder onder onze leden werd 
verspreid.

De BDD, net als de Gemeente, en de leidingge-
venden op Altrecht wordt gebombardeerd met 
mails. Vragen, na het dramatische gebeuren, 
waarvan je als burger zou hebben verwacht dat 
je ze niet zou hoeven te stellen. En helaas ook 

omdat je weet – hoe verontwaardigd je zelf ook 
bent- dat die niet zo eenvoudig zijn te beant-
woorden.

Faalt de Overheid, faalt ons rechtssysteem, faalt 
het Openbaar Ministerie, faalt de leiding van Fo-
rensische klinieken zoals die hier bij ons in Den 
Dolder aanwezig zijn ?
We wachten de ontwikkelingen af, maar er is 
nog weinig geduld.
Onderstaand de tekst van onze aanbiedings-
mail en brief van 12 oktober aan het College en 
de Raad van Zeist en verder ook het verslag van 
het “huiskamergesprek” op 11 oktober jl.

Den Dolder Noord 
Oost (WA-Hoeve)

Belangenvereniging Den Dolder • website: www.dendolder.net • e-mail: secretarisbdd@kpnmail.nl

Bestuursbericht
Er is in de afgelopen weken veel 
gebeurd waar ons dorp ten nauw-
ste bij betrokken is. We doelen 
uiteraard op het afschuwelijke 
gebeuren rond de dood van Anne 
Faber. Werkelijk een afschuwelijk 
drama. We hebben als bestuur van 
uw vereniging onze uiterste best 
gedaan om u op de hoogte te hou-
den en u te representeren.

We deden dit via radio en TV, maar 
ook via berichten aan onze leden. 
Aangezien de lezers van de Stads-
pers niet allemaal lid zijn van onze 
vereniging, drukken we elders op 

deze pagina de mail en de brief en 
het verslag van de besloten bijeen-
komst af, zodat u daar allen kennis 
van kunt nemen. Bovendien kunt 
u via onderstaande link op de site 
van de gemeente Zeist de ontwik-
kelingen volgen en daar staan ook 
andere brieven die mensen naar de 
gemeente hebben gestuurd. www.
zeist.nl/samenverderdendolder.

De minister van Justitie heeft een 
onderzoek gelast naar de gebeurte-
nissen in de forensische kliniek bij Al-
trecht. Wij zullen dit onderzoek vol-
gen en u op de hoogte houden. De 
resultaten van het onderzoek zullen 
wel even op zich laten wachten, zo-

als dat gebruikelijk gaat met dit soort 
onderzoeken.

Mede op ons dringend verzoek heeft 
de gemeente samen met Altrecht/
Aventurijn op zondag jl. bewoners-
bijeenkomsten georganiseerd in de 
Maria Christinakerk in Den Dolder. Bij 
het ter perse gaan van de StadsPers 
was nog niet bekend in welke mate 
de bewoners antwoord hebben ge-
kregen op de vele vragen die leven. 
Vanzelfsprekend zullen wij u zoveel 
mogelijk op de hoogte blijven hou-
den.

Hoewel van veel ondergeschikter 
belang willen wij u ook op de hoogte 

brengen van gebeurtenissen in de 
vereniging. In de afgelopen Alge-
mene Ledenvergadering van onze 
vereniging op 28 september j.l. zijn 
in het bestuur een paar wijzigingen 
opgetreden. Erik van Leeuwen tot de 
ALV onze voorzitter is afgetreden en 
Walter ter Rahe eveneens. Voor Wal-
ter gold dat zijn bestuurstermijn er 
op zat en hij wilde niet herbenoemd 
worden. Wij danken Walter hartelijk 
voor de inzet die hij gepleegd heeft 
voor de vereniging.

Voor Erik ligt zijn aftreden iets ge-
nuanceerder. Zoals u wellicht weet 
is Erik zijn vrouw, Hetty Beekman, 
raadslid voor de VVD bij ons in de 

gemeente Zeist. Men vond dat er 
een schijn van verstrengeling van 
belangen mogelijk zou kunnen zijn 
tussen raadslid en voorzitter van de 
vereniging en dat heeft Erik doen be-
sluiten om af te treden. Wij respecte-
ren uiteraard zijn besluit en danken 
hem voor de grote inzet die hij voor 
de vereniging heeft gepleegd.

Het gevolg was natuurlijk dat we 
zonder voorzitter kwamen te zitten 
en aangezien ondergetekende van-
af de oprichting van BDD vice voor-
zitter is geweest, zal ik de taken van 
Erik, ad interim, waarnemen.

Rob Zee, vz. ai

Geachte burgemeester, leden van het College en leden van de Gemeente 
raad,
Bijgaand een brief aan u allen, waarin de verontrusting en zorg in onze Dolderse 
gemeenschap en ver daarbuiten wordt verwoord. Deze mail wordt breed verspreid 
om er zeker van te zijn dat die morgenochtend op uw aller bureau ligt
Bij deze dus ook aan de bestuurders van Altrecht/Aventurijn met verzoek tot 
verdere opheldering aan allen. De argumentatie dat het OM in deze zaken beslist 
mag dan formeel juist zijn, maar dat zal zeker niet zonder uw advies zijn gebeurd; 
immers waartoe hebt u dan überhaupt kwali� caties.

Met vriendelijke groet,
Jan Scherphuis, BDD

In vervolg op de werkzaamheden 
van de projectgroep die zich bezig 
heeft gehouden met het opstellen 
van een gebiedsvisie voor het At-
recht gebied, is er het afgelopen jaar 
druk onderhandeld over de taken en 
bevoegdheden van een Project Be-
geleidingsgroep (PBG), die het ont-
wikkelingsproces voor Altrecht zal 
monitoren, zoals werd afgesproken 
in de Gebiedsvisie.
De vorige keer dat we hierover schreven 
waren we achteraf toch iets te optimis-
tisch, want de gemeente moet het stuk 
nog goedkeuren. Voor zover we weten 
is dit nog niet gebeurd, mede door de 
vakanties en bestuurlijk overleg tus-
sen gemeente en Altrecht. Iedereen is 
nu weer terug, dus binnenkort zal de 
goedkeuring wel plaatsvinden. De con-
tracten die gesloten moeten worden 
tussen de gemeente en Altrecht, de zgn. 
anterieure contracten, zijn ook nog niet 
helemaal rond. Er is nu wel een keuze 

gemaakt voor het aantal bestemmings-
plannen dat gemaakt gaat worden. Het 
ziet er naar uit dat dat er twee zullen zijn 
n.l. één voor het middenas gedeelte, te 
samen met het gedeelte van het ter-
rein dat het dichts tegen het dorp aan-
ligt, en één voor het gebied dat tussen 
deze twee in ligt, dus het gedeelte met 
de forensische klinieken. Het ziet er dus 
naar uit dat er in komende maanden 
spannende dingen gaan gebeuren. Om 
te beginnen zal de bemensing van de 
PBG gaan plaatsvinden. Uiteindelijk zal 
via de plaatselijke pers in advertenties 
worden opgeroepen om u voor de PBG 
op te geven. Hou de plaatselijke bladen 
dus nauwlettend in het oog. Daarnaast 
zal Altrecht projectontwikkelaars aan-
trekken die een start zullen maken met 
de plannen voor het gebied. Kortom er 
staat veel te gebeuren. Wij zullen u zo-
veel mogelijk op de hoogte houden.

Rob Zee

Wij schijven u deze brief om de zorgen van de bewoners uit Den Dolder, voor zover nodig, nog eens zeer 
uitdrukkelijk onder uw aandacht te brengen.

Onze gedachten gaan natuurlijk in de eerste plaats uit naar de familie van Anne Faber. Wat haar is overkomen, daar 
zijn geen woorden voor.

Wat we daarnaast vooral ook willen verwoorden zijn de zorgen van onze bewoners met betrekking tot dit vrese-
lijke gebeuren en dat met name met betrekking tot de kliniek Aventurijn waar de vermoedelijke dader verbleef.

Wij als bestuur van BDD kunnen de bewoners niet uitleggen hoe het nu kan dat een dergelijke vermoedelijke 
dader in vrijheid heeft kunnen rondlopen, terwijl hij veroordeeld werd voor zeer ernstige misdrijven en reeds 
meermaals in zijn oude omgeving werd gesignaleerd. Wij snappen met onze bewoners niet hoe het mogelijk is 
dat het behandelingsregiem in Aventurijn zo slap kan zij dat dit soort verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. 
Eerder dit jaar was er ook een (zij het minder) serieus voorval met een cliënt van Altrecht betre� ende autobranden 
en in 2015 ontsnapte een zware crimineel op eenvoudige wijze uit het gebouw Roozenburg. Kortom er is geen 
sprake van een noodlottig incident. Hier zijn structurele misstanden aan de orde, waarvoor niet alleen door onze 
Dolderse gemeenschap maar door heel Nederland ook maar enig begrip kan worden opgebracht.

Wij hebben dan ook een aantal vragen aan B&W te stellen. Deze zijn:
1. Is de gemeente überhaupt op de hoogte van welk soort “patiënten” er in Aventurijn worden behandeld.
2. Is er overleg met de gemeente over het re-integratie regiem, met name ziende op tijdelijke vervroegde vrijla-

ting van ernstige criminelen en de daaraan verbonden mogelijke gevaarstelling voor de (lokale ) gemeenschap.
3. Is de gemeente – ook op individuele basis - op de hoogte van de eisen die aan vroegtijdige vrijlating worden 

gesteld en is hier enige vorm van feed-back op.
4. Is de gemeente met ons van mening dat het met name de gemeente is die verantwoordelijk is voor de veilig-

heid van de burgers in Zeist?
5. Is de gemeente het met ons eens dat gezien de gebeurtenissen in de Aventurijn kliniek het sluiten van deze 

kliniek, mede met het oog op het aanstaande vertrek van Altrecht uit dit gebied, geboden is.
6. Is de gemeente het met ons eens dat het in stand houden van deze kliniek een gevaar blijft opleveren voor onze 

bewoners en met name ook voor toekomstige bewoners die zich zullen vestigen in Den Dolder Noord Oost.
7. Is de gemeente het met ons eens dat de verkoopbaarheid van de te bouwen woningen in dit gebied ernstig 

geschaad wordt door de aanwezigheid van de kliniek.
8. Is de gemeente het met ons eens dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de gebeurtenissen en 

de volledige bedrijfsvoering van de Aventurijn kliniek.
9. Zou het wellicht aanbevelingswaardig zijn om hangende het onderzoek de voorwaardelijke invrijheidsstelling 

voorlopig op te schorten.

Wij als belangenvereniging zouden graag op korte termijn ons periodieke veiligheidsoverleg willen houden. Wij 
zouden bovendien graag willen dat Aventurijn in dat overleg meer openheid van zaken geeft aan u en onze ver-
eniging.

Geacht College, Raad en burgemeester, wij zijn met onze leden en bewoners van Den Dolder zeer bezorgd over de 
recente gebeurtenissen. Graag willen wij met u overleggen hoe we elkaar kunnen versterken in dit dossier in het 
belang van de inwoners van Den Dolder.

Dat er mede na onze eerdere brandbrief aan Gemeente en Altrecht gisteren door u ad hoc een “huiskameroverleg” 
in Den Dolder werd georganiseerd heeft onze waardering, maar het zal duidelijk zijn dat er heel wat meer is te 
doen.

In afwachting van uw reactie verblijven wij met vriendelijke groet,

R.J. Zee
Voorzitter BDD ai

Geachte burgemeester Janssen,
geacht College van de gemeente Zeist
en geachte leden van de Gemeenteraad van Zeist,


