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Bestuursbericht
Er is in de afgelopen maanden niet 
veel gepubliceerd in de Stadspers 
en dit ondanks het feit dat er veel in 
het dorp aan de hand was. Het ver-
schijnen van de rapporten van de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
en van de beide inspecties van Volks-
gezondheid en Justitie met daarin 
de resultaten van de onderzoeken 
die gedaan zijn naar de omstandig-
heden en procedures rond de moord 
op Anne Faber en de dader Michel P.

Uit de rapporten blijkt een treurig beeld 
van de werkwijze van de verschillende 
betrokken instanties bij dit drama. Je 
kunt er eigenlijk maar één conclusie uit 
trekken en dat is dat men op zijn minst 
zeer slordig en onzorgvuldig te werk is 
gegaan in de hele keten van detentie 
tot behandeling.

Aangezien ik zelf met vakantie was in 
deze periode hebben de andere be-
stuursleden van uw verenging extra 
werk moeten verrichten. U zult dat ge-
merkt hebben, ik dank ze daarvoor.

In de nasleep van het bezoek van de 
minister Sander Dekker aan Den Dolder 
en de gehouden bijeenkomsten, heb-
ben we de minister vorige week een 
brief geschreven met daarin het ver-
zoek invulling te geven aan zijn toezeg-
ging de inspectie meer en langer toe-
zicht te laten houden op de gang van 
zaken bij Fivoor en ook om versterking 
te leveren voor de klankbordgroep. Er 
zijn natuurlijk veel vragen aan de instel-
ling met name uiteraard ook hoe het 
nu mogelijk is dat de verantwoordelijke 
bij de PI Vugt voor de behandeling van 

Michel P. nu juist in Den Dolder wordt 
benoemd om het directieteam te ver-
sterken. Uit de gepubliceerde rappor-
ten blijkt op zijn minst dat er toch ook 
in Vugt een aantal zaken niet goed ge-
gaan zijn.

Eind deze maand dient het hoger be-
roep van Michel P. We zijn benieuwd 
wat dit op zal leveren. Het zal in ieder 
geval weer tot enige onrust zorgen 
voor sommigen in het dorp.

Het doet ons deugd u te kunnen mel-

den dat er voor de herontwikkeling van 
het WA Hoeve terrein een projectont-
wikkelaar is gekozen. Op dit moment 
is Altrecht samen met de gemeente 
bezig om de contracten op te stellen en 
te sluiten. Binnenkort zal dit leiden tot 
enige activiteit op het terrein. Het is de 
verwachting dat de middenas met de 
historische gebouwen als eerste aan de 
beurt zullen komen.

We wachten af en houden u op de 
hoogte.

Rob Zee, vz BDD

De zaak Fivoor, vervolg op de zaak Michael P.
De veiligheid rond de Forensisch Psy-
chiatrische Afdeling Fivoor heeft na het 
uitkomen van een drietal vernietigende 
rapporten de gemoederen in Den Dol-
der e.o. de laatste weken hevig bezig 
gehouden.
Op 27 maart werd door Fivoor de klank-
bordgroep voor omwonenden bijeen-
geroepen voor een extra overleg. Twee 
bestuursleden van de Belangenvereni-
ging Den Dolder (BDD) waren hierbij 
aanwezig.
Daarbij werd aangekondigd dat het 
inspectierapport over de zorg rond 
Michael P. en het rapport van de Raad 
voor de Veiligheid ernstig waren, maar 
dat het goede nieuws was, dat Fivoor 
zijn zaakjes inmiddels op orde had. Het 
verscherpte toezicht was opgeheven. 
Een en ander werd met een Powerpoint 
presentatie toegelicht. In het licht van 
de vernietigende Inspectierapporten 
die de volgende dag verscheen over de 
“zorg” rond Michael P. en het even do-
delijke rapport van de onafhankelijke 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid, 
was dit, achteraf gezien, een gênante 
vertoning.

Deze rapporten schetsten een onthutsend 
beeld van gebrekkige communicatie, on-
juist gevolgde procedures, wegkijken bij 
incidenten, etc.
De rapporten zijn te vinden via onze site 
www.Den Dolder.net of direct via de site 
van de gemeente (ww.zeist.nl). Zij zijn 

zeer lezenswaardig. Interessant zijn ook 
de verweren van de diverse instanties, op 
de conceptrapporten, met name die van 
Fivoor, van januari/februari dit jaar. (Ook 
te vinden via genoemde sites). Daaruit 
blijkt dat men begin 2019 nog steeds niet 
besefte wat men nou precies fout had ge-
daan. Zo werd het feit dat een stressfactor 
niet was doorgegeven aan de gevangenis 
die vrijheden moest goedkeuren, ook nog 
dit voorjaar goedgepraat met: “Hij ging er 
goed mee om”. Terwijl dit juist wel doorge-
geven had moeten worden zodat de be-
slisser over verlof een goede afweging had 
kunnen maken.
Schokkend was ook het wijzen naar de 
gevangenis in Vught, die niet had doorge-
geven dat er een zedenproblematiek was. 
Hallo! Vanuit Fivoor was naar Vught gebeld 
omdat men de straf zo hoog vond voor 
verkrachting !

Naar aanleiding van de rapporten heeft de 
BDD op 3 april een brief aan de minister 
geschreven met drie vragen: Vervroeging 
van het toch al voorgenomen vertrek van 
de instelling uit Den Dolder, handhaving in 
plaats van afbouw van het verscherpt toe-
zicht en in elk geval het niet meer plaatsen 
van zware gevallen in Den Dolder.
Na een eerste ongemotiveerde reactie dat 
het veilig is in de Dolder is Minister Sander 
Dekker op 18 april naar Den Dolder ge-
komen om samen met de burgemeester 
in gesprek te gaan met bewoners uit het 
dorp.

De bijeenkomsten van 18 april waren 
goed bezocht. Jan Scherphuis heeft de 
brief aan de minister nogmaals aange-
boden met een toelichting. Er zijn door 
de bewoners van het dorp vele vragen 
gesteld, zorgen geuit en incidenten ge-
noemd. Incidenten die de burgemeester 
helaas nog niet allemaal kende, ondanks 
het feit dat hij heeft verordonneerd dat 
elk incident bij hem op het bureau moet 
belanden. Er is de laatste jaren dus toch 
nog ge� lterd aan de bron.
De minister deed de toezegging dat er 
gedurende een jaar geen zware delin-
quenten meer in Den Dolder worden ge-
plaatst en dat hij de Inspecties informeel 
zal vragen toch nog wat extra aandacht 
aan de kliniek Fivoor te geven. Ook vond 
hij dat er gewerkt moet worden aan ope-
ner en transparanter communicatie van 
Fivoor met het dorp. Hij beloofde dat 
hijzelf of een van zijn ambtenaren eens 
zouden aanschuiven bij een overleg van 
de klankbordgroep.

De BDD heeft het er maar druk mee ge-
had, vooral door de grote media-aan-
dacht die ons dorp bij deze gelegenheid 
niet voor de eerste keer weer ten deel 
viel. Met name Jan Scherphuis heeft veel 
interviews gegeven (NOS, RTL4, SBS6, 
enz.). De taken moesten wat verdeeld 
worden en ook andere bestuursleden 
zijn aan het woord geweest, zoals Kati-
na Paul in de studio van “Een Vandaag” 
en Hetty Beekman bij “Het oog op mor-

gen”. In veel gevallen daarbij samen met 
andere zeer geëngageerde Doldenaren 
zoals Jeroen Hol, Marcel Werring, Arjan 
van Bommel, en vele burgers die zich in 
de discussie niet onbetuigd lieten. Allen 
nartelkijk dank daarvoor. En wat heeft dit 
nu opgeleverd, vraagt men zich af.

Helaas is de de rust nog niet weerge-
keerd. Kort na het bezoek van de minis-
ter werd door een onthullend artikel in 
De Telegraaf bekend dat de per 1 maart 
aangetreden nieuwe bestuurder van 
Fivoor een en dezelfde functionaris te 
zijn die voordien in Vught (mede-) ver-
antwoordelijk was voor de blunderende 
gang van zaken rond de doorzending 
van Michael P. naar Den Dolder. De re-
actie van Fivoor daarop was dat zij de 
ophef betreurde en dat men vond dat dit 
kon omdat er van de fouten geleerd was. 
Onbegrijpelijk en schaamteloos in onze 
ogen, en de BDD staat daarin denken wij 
niet alleen.
In de recente klankbordgroepvergade-
ring gaf genoemde bestuurder te ken-
nen dat de verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid in het dorp niet het pakkie-an 
van Fivoor is, maar dat van de burge-
meester. De verantwoordelijkheid van Fi-
voor houdt volgens hem op bij de grens 
van het terrein. Tja, zolang er zo over 
wordt gedacht, wordt het niets met het 
vertrouwen van het dorp in deze instel-
ling en het veiligheidsgevoel in ons dorp.

Inmiddels heeft de BDD per brief dd. 13 
mei jl een verzoek aan de minister ge-
stuurd om alsnog antwoord te krijgen 
op de brief van 3 april, wat door hem 
uitdrukkelijk is toegezegd tijdens zijn 
komst alhier. Verder zijn in de brief ook 
de door hem genoemde handreikin-
gen genoemd, zoals versterking van de 
klankbordgroep door daarbij ook stan-
daard een ambtenaar van het ministerie, 
te laten aanschuiven. Uiteraard is ook 
melding gemaakt van ons onbegrip rond 
de gang van zaken mbt de benoeming 
van de nieuwe bestuurder van Fivoor.

Zeer recent ontvingen wij ook een brief 
van de Hoofdinspecteur Justitie en Vei-
ligheid. De minister gaf na onze klacht 
tijdens zijn bezoek aan Den Dolder daar-
toe kennelijk de aanzet.
In de brief wordt excuus gemaakt voor 
het niet reageren op het door ons aan de 
Inspectie gemelde zgn. “Duivenhorst-in-
cident” en wordt ook verzekerd dat de 
Inspectie middels (on)aangekondigde 
bezoeken de kliniek Fivoor wel degelijk 
in de gaten zal houden.

Alle interviews en brieven zijn terug te 
vinden op de site www.den dolder.net. 
De BDD houdt de vinger aan de pols en 
houdt u op de hoogte.
Elders op deze pagina vindt u nog infor-
matie over waar u incidenten kunt mel-
den.

kp/jhs

Bijeenkomst op 18 april in de Brede School; v.l.n.r. minister Sander Dekker, Jan Scherphuis, Remco Bontebal  
(discussieleider) en burgemeester Koos Janssen.

Unieuws, RTV Utrecht, 19 april

Wie niet weg is wordt gezien! 
Meld uw klachten!

Tijdens de bijeenkomsten op 18 april jl., waarin diverse veiligheidsaspecten 
en incidenten aan de orde kwamen, is door burgemeester Koos Janssen 
nog eens nadrukkelijk onder ieders aandacht gebracht dat het niet zo 
zinnig is om achteraf met klachten en opmerkingen te komen als je als 
betrokken burger niet zelf direct melding maakt van ongewenst gedrag 
in de meest ruime betekenis van het woord. Je wil eigenlijk wel iets, maar 
komt er niet toe. Beter tien keer te veel dan één keer te weinig. Koos Janssen 
is verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leefomgeving en hij zit er 
samen met zijn veiligheidsstaf bovenop, maar ze moeten het wel weten. Er 
circuleren nogal eens verhalen in ons dorp gebaseerd op van horen zeggen. 
Die verhalen worden dan steeds groter. Dat hoort ook bij een dorp; is vaak 
ook wel leuk. Maar daar kan verder niemand iets mee.

Hier nogmaals de contactgegevens waar u incidenten waarbij u zich 
onveilig voelt kunt melden.
De buurtcoaches 06-51423309 of buurtcoach@altrecht.nl
Beveiliging van Altrecht 06-11283064
Politie bij acute dreiging of gevaar 112
De wijkmanager Bülent Isik 06-40878821
Klantcontactcentrum zeist@zeist.nl of 14030
Wijkteam veiligheid den Dolder vanuit de gemeente: www.zeist.nl/
samenverderindendolder of via 14030.

Daarnaast kunt u nu ook via de site van de BDD - www.dendolder.net - 
incidenten melden.
De BDD zal deze meldingen direct doorzetten naar de gemeenteambtenaar 
die samen met de burgemeester regie voert over de veiligheid.
De reden waarom de BDD dit meldpunt instelt, is het feit dat tijdens 
bijeenkomsten op 18 april bleek dat zaken die gemeld zijn bij de politie en 
Fivoor niet allemaal bij de burgemeester terecht komen. De indruk bestaat 
dat er bij de bron wordt ge� lterd. Terwijl de burgemeester juist aangaf dat 
hij alle incidenten wil weten en zelf wil bepalen wat hij belangrijk vindt of 
niet.
Als u iets meldt via de site van de BDD zullen wij de zaak uitsluitend 
doorzetten naar de gemeente. De BDD zal geen terugkoppeling geven of 
andere actie ondernemen.

Als u wil dat iets wordt onderzocht of opgelost moet u dat dus (ook) melden 
bij de politie, buurtcoaches, beveiliging etc.

jhs/kp


