
Geachte heer Jansen, beste Koos, 

We schrijven je deze mail om onze zorgen m.b.t. de voorgenomen tijdelijke afsluiting van de route 
door Duivenhorst. Het is, naar wij begrijpen, de bedoeling om een hek te plaatsen met een code slot. 
De code van het slot zou alleen bekend mogen worden bij de bewoners van Duivenhorst. Doel van 
deze actie is om te voorkomen dat er nog meer incidenten zullen voorkomen met bewoners van 
Duivenhort, veroorzaakt door patiënten van Fivoor, Altrecht en Reinaerde. 

Wij steunen de zoektocht van de gemeente om incidenten in Duivenhorst te voorkomen. 

Bij de voorgenomen maatregel hebben we echter wel een paar kanttekeningen, t.w.: 

1. Door deze actie is het voor andere bewoners van Den Dolder, anders dan Duivenhorst, 
onmogelijk om gebruik te maken van deze doorgang. 

2. Wij vragen ons af voor hoe lang de code exclusief bij bewoners van Duivenhorst bekend zal 
zijn. Wij horen berichten van bewoners die van plan zijn om de code bij het hek bekend te 
maken middels een daaraan bevestigd pamflet. Dit zet dus een vraagteken achter de 
effectiviteit van de maatregel. 

3. Zou het niet beter zijn om bij de instellingen meer druk uit te oefenen om hun patiënten toch 
nadrukkelijker te wijzen op de alternatieve route, c.q. ze te verplichten deze route te 
gebruiken. 

4. Wellicht is het ook beter om patiënten niet onbegeleid door de woonbuurt te laten lopen, 
maar ze te laten begeleiden door b.v. buurtcoaches, zoals dit vroeger ook vaak gebeurde. 

Het is ons bekend dat de instellingen niet van plan zijn om meer buurtcoaches aan te stellen of 
beveiligers in te huren, maar wij zullen er ook bij de minister bij zijn bezoek aan Den Dolder op 
aandringen dat ook hij daar ernstig voor zal pleiten. 

In het afgelopen klankbord overleg hebben wij ook weer gepleit voor meer begeleiding van de 
patiënten. Vooralsnog komt vanuit de kliniek een hard: ”Nee”. 

Koos wij willen graag samen met de gemeente er naar streven om de rust in Duivenhorst te laten 
weerkeren. Wat dit betreft staan we zij aan zij. Laat ons weten waar we kunnen helpen. 

  

Groet namens bestuur BDD, 

  

Rob Zee 

 


