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Bestuursbericht
In de afgelopen periode zijn we 
als bestuur erg druk geweest 
met allerlei zaken die spelen 
en speelden rond de zaak Anne 
Faber. Inmiddels is het eerste 
rapport van het ministerie van 
Justitie en Veilheid uitgebracht 
(24 november 2017).
Er is ook een brief van de Minister 
voor Rechtsbescherming (Sander 
Dekker) aan de Tweede Kamer 
gestuurd met een reactie op het 

Inspectieonderzoek. Beide docu-
menten kunt u op onze website 
lezen (www.dendolder.net).
De documenten gaan over de 
werkwijze van Aventurijn in de 
kliniek en over de voorgenomen 
verbeteringen op deze werkwijze.
Bij nauwkeurige lezing van de 
documenten kan je toch geen an-
dere conclusie trekken dan dat er 
aan de werkwijze van de kliniek 
� ink wat schortte. Zie voor een 
korte weergave van de conclusies 
elders op deze pagina.

Een van de vragen, die ook Al-
trecht zich stelt, is wat moeten we 
nu nog meer doen om de onge-
rustheid in ons dorp weg te ne-
men c.q. te verkleinen.
Altrecht heeft inmiddels zaterdag 
jl. iets georganiseerd op het ter-
rein in de vorm van kerstverlich-
ting en een plek waar kon worden 
samengekomen door zowel be-
woners van het dorp als bewo-
ners van het terrein, waarbij cho-
colademelk werd aan geboden. 
Men is ook voornemens om een 

levende kerststal te organiseren 
als daar tenminste toestemming 
voor komt. Verder is belangrijk 
dat op 11 januari Dennendal en 
nieuwjaarsbijeenkomst organi-
seert.
Al dit soort activiteiten kunnen 
bijdragen aan verdere dialoog, 
maar kunnen ook ongerustheid 
weg nemen. Belangrijk is dan 
natuurlijk wel dat u er ook heen 
gaat. Van harte aanbevolen.
De gemeente heeft inmiddels 
nog een bewonersbrief rondge-

stuurd met daarin de laatste in-
formatie.
Als u ideeën heeft over andere 
zaken die kunnen bijdragen aan 
weer een gerust gevoel, laat ons 
dat dan even weten.
Wij willen u ook nog even wijzen 
op de nieuwjaarsbijeenkomst van 
BDD, die wordt gehouden op 6 
januari in de Kameel van 17.00 
uur tot 19.00 uur. Onze wijkwet-
houder Sander Jansen zal u onder 
andere toespreken.

Rob Zee, vz BDD

Het eerste onderzoeksrapport is alleen een 
soort quick scan door inspecteurs van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid en de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de 
algemene situatie in de kliniek, waar de van 
moord verdachte Michael P. patiënt was.

Er volgt later een tweede rapportage door de-
zelfde Inspecties over de hele gang van zaken 
rond het volledige detentie en behandeltraject 
van Michael P.  Daarnaast loopt er het strafrech-
telijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.
Het rapport concludeert dat er op dit moment 
niet ingegrepen hoeft te worden, gezien de di-
rect na het ernstige gebeuren reeds genomen 
maatregelen op het gebied van crisisbeheersing 
en veiligheid. Niettemin zijn er risico’s aangetrof-
fen, met name ten aanzien van de personeels-
bezetting (waarbij dit jaar wel tot 20% van de 
bezetting uit ingehuurde krachten bestond) en 
de behandeling van de verslavingsproblematiek.

De Inspectie verwacht dat de kliniek vóór 22 de-
cember a.s. een verbeterplan presenteert, waar-

bij in ieder geval de volgende elementen zijn 
opgenomen:
1. Maatregelen mbt. de personeelsbezetting, zo-

wel qua aantal als kwaliteit.
2. Maatregen ten aanzien van de onveiligheids-

gevoelens.
3. Maatregelen mbt. de verslavingsproblema-

tiek.
4. Een evaluatie van de invoering en het duur-

zaam e� ect van de recent genomen maatre-
gelen.

Verder wordt voorgesteld om voorlopig geen 
zwaardere gevallen meer op te nemen. Wij be-
grijpen dat dit inmiddels al het geval is en dat 
ook enkele zwaardere gevallen vanuit Roosen-
burg naar elders zijn overgeplaatst.
Uit de brief van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid blijkt dat het in overleg met de kliniek 
de bedoeling is om bij de implementatie van het 
verbeterplan een externe procesbegeleider aan 
te trekken om het management te ondersteunen 
bij een goede en snelle invoering.

jhs

Enige tijd geleden bent u geïnformeerd over de 
stand van zaken rond de gebiedsvisie Den Dol-
der Noord Oost, beter bekend als de WA Hoeve.
In deze informatie werd een Project Begelei-
dingsgroep (PBG) aangekondigd die het gehe-
le proces van de ontwikkeling van de WA Hoeve 
als zorggebied, naar multifunctioneel woon-en 
werkgebied zal begeleiden.

In overleg tussen de gemeente, Altrecht en een 
vertegenwoordiger van de werkgroep die de 
gebiedsvisie heeft voorbereid, is er een taakom-
schrijving ontstaan voor deze PBG en er zijn pro-
� elen opgesteld voor deelnemers aan de PBG.
Deze documenten zullen binnenkort worden 
voorgelegd aan het college van B&W ter goed-
keuring. Als de goedkeuring er is kan er gestart 
worden met de werving van de leden van de PBG. 
Voor dit proces is bedacht dat een ieder, bij voor-
keur uit Den Dolder, zich bij de gemeente voor 
deelname kan melden. Er wordt aan gegadigden 
gevraagd een soort van CV in te leveren om op 
basis daarvan te kunnen beoordelen of iemand 
voldoende a�  niteit heeft met het hele proces op 
de WA Hoeve.
De gemeente zal in de plaatselijke bladen een 
oproep plaatsen op basis waarvan u zich op kan 
geven.
Uit alle gegadigden wordt er via een “sollicitatie 
commissie” bekeken wie het meest geschikt wordt 
geacht voor deelname.
U zult zich nu afvragen waarom dit allemaal zo 
ingewikkeld moet. De reden hiervoor is dat het 
nodig is om de PBG voldoende mandaat en sta-
tus te geven om echt iets te kunnen betekenen 
in het hele ontwikkelproces. Het is bovendien 
van belang, dat de PBG formele invloed kan uit-
oefenen op het proces. Hiervoor is het nodig dat 
er over voldoende deskundigheid kan worden 
beschikt. Daar naast is het van belang dat deelne-
mers zich voor langere tijd willen verbinden aan 
de PBG omdat het hele proces naar schatting toch 
10 a 15 jaar zal duren. Er is natuurlijk bedacht dat 

Project Begeleidingsgroep (PBG) 
Den Dolder Noord Oost, WA Hoeve

De Tolhuistunnel
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Tolhuistun-
nel zijn voltooiing begint te naderen. De tun-
nel zelf is klaar, de betegeling van de wanden 
is gereed met uitzondering van de afdekking 
van de muren en het plaatsen van de hekken.

Natuurlijk moet de beplanting nog aangebracht 
worden. Het in� ltratie riool moet ook nog aange-
legd worden. In het in� ltratie riool kan al het re-
genwater dat zich in de tunnel verzamelt worden 
afgevoerd naar de ondergrond. De tunnel loost 
dus niet op het gemeentelijk riool.
We hebben een preview gehad van de kunstwer-
ken die in de tunnelwand zijn aangebracht. Wij 
vinden het erg mooi geworden, maar dat is na-
tuurlijk een kwestie van smaak. Het ziet er naar uit 
dat de Tunnel voor de kerstdagen helemaal klaar 
zal zijn en dat de o�  ciële opening begin januari 
plaats zal vinden.

De werkzaamheden die nu nog moeten gebeu-
ren zijn voornamelijk het verder afwerken van de 
tunnel en het opnieuw aanleggen van een deel 
van de Tolhuislaan.
We denken dat u het met ons eens kan zijn dat 
zodra de tunnel in gebruik is genomen Den Dol-
der er een mooi stuk infrastructuur bij heeft en de 
verbinding tussen het noordelijk en het zuidelijk 
gedeelte van het dorp een stuk is verbeterd.
Na opening van de tunnel zal het veiligheidson-
derzoek verder ter hand worden genomen. Dit 
onderzoek moet aangeven of het nu veiliger is 
geworden op de spoorwegovergang of niet. Het 
resultaat van dit onderzoek bepaalt hoe er omge-
gaan zal worden met de spoorwegovergang. Blijft 
hij open of gaat hij dicht of wordt er een tussen-
vorm bedacht.
We zijn benieuwd.

rjz

er een schema van aftreden zal zijn in de groep, 
maar toch moet je bereid zijn voor langere tijd 
deel te nemen. De planning is nu als volgt. Eerst 
moet het college van B&W goedkeuring hechten 
aan de taakomschrijving voor de PBG en de pro� e-
len voor de deelnemers. Daarna zal de gemeente 
advertenties plaatsen op basis waarvan u zich op 
kunt geven, waarna de keuze van de kandidaten 
plaats kan vinden. Daarna zal de PBG o�  cieel door 
B&W worden benoemd, vervolgens kan de groep 
aan het werk. Er is natuurlijk enige spoed geboden 
omdat de gebiedsvisie Den Dolder NO al een tijd-
je geleden is goedgekeurd door de raad en er dus 
gestart kan worden met de ontwikkeling van het 
gebied. Het is van belang dat de PBG vanaf het be-
gin betrokken is.

rjz


