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Onderwerp Uitnodiging informatieavond Almata 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 

 
Graag nodigen wij u hierbij uit voor een informatieavond over de herontwikkeling van Almata, op  
maandag 4 november van 19.30 - 21.30 uur in de Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123B te Den 
Dolder.  
 
Aanleiding 
Eigenaar Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is voornemens de voormalige jeugdgevangenis Almata, gelegen aan 
de Hindelaan 7 in Den Dolder, en het bijbehorende terrein te verkopen. Het gebouw staat op dit moment 
leeg en wordt antikraak bewoond. In lijn met de procedure heeft het RVB de locatie eerst aangeboden aan 
andere overheden. Daarop heeft de politie in juni haar belangstelling getoond.  
 
Inmiddels heeft de Politie besloten om Almata-Noord aan te kopen om hier de zevende locatie van de 
Politieacademie te vestigen. Momenteel onderzoekt de Politie of het huidige gebouw hiervoor kan worden 
verbouwd, maar sloop en nieuwbouw is ook een mogelijkheid. Vanaf volgend jaar zou er al gestart moeten 
worden met onderwijs geven op de nieuwe locatie van de Politieacademie. Daarvoor zou er tijdelijke 
huisvesting geplaatst moeten worden op het zuidelijk terrein van Almata. Deze tijdelijke huisvesting zal hier 
enkele jaren staan. De Politie huurt dit gebied dan voorlopig nog van het Rijksvastgoedbedrijf.  
 
Wanneer de definitieve huisvesting op Almata-Noord gereed is, wordt de tijdelijke huisvesting op Almata-
Zuid weggehaald. De permanente invulling van Almata-Zuid is nog niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat de 
Politie hier op termijn ook andere diensten wil huisvesten. Ook woningbouw op een deel van het terrein is 
nog steeds een mogelijkheid.  
 
Participatieproces 
Om belanghebbenden te betrekken bij de kansen en aandachtspunten voor herontwikkeling, organiseren het 
Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Zeist in samenwerking met de Politie het volgende proces:  

 een openbare informatieavond op maandag 4 november 2019; 

 twee besloten bijeenkomsten met een werkgroep op maandag 25 november 2019 en maandag 20 
januari 2020; 

 een openbare afsluitende informatieavond op maandag 2 maart 2020.  
 
Op de informatieavond van 4 november of via het formulier op www.zeist.nl/almata kunt u uiterlijk tot en met 
10 november aangeven of u deel zou willen uitmaken van de werkgroep. U geeft daarbij aan in welke straat 
u woont en welk belang of welke organisatie (indien van toepassing) vertegenwoordigt. Bij te veel 
inschrijvingen maken de gemeente en RVB kort na 15 november een selectie en letten daarbij op een zo 
goed mogelijke vertegenwoordiging van alle belangen. 
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Wanneer u niet aan de werkgroep wilt deelnemen, maar wel het proces wilt volgen, kunt u dit ook doorgeven 
via het emailadres zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding voortgangsmail Almata'. Ook kunt u zich 
tijdens de informatieavond aanmelden voor deze voortgangsmail Almata. U ontvangt dan van elke 
bijeenkomst het verslag. Uiteraard behandelen wij uw gegevens conform de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Zo kunt u het werk van de werkgroep en het proces volgen. Op de afsluitende 
informatieavond op 2 maart 2020 kunt u reageren op het resultaat van de werkgroep.  
 
Opzet informatieavond maandag 4 november 
Inloop vanaf 19.15 uur, we starten om 19.30 uur.  
De avond start met een kort plenair deel: een toelichting op het doel en de opzet van het participatieproces, 
met ruimte voor vragen over dit proces en het vervolgtraject. Tijdens het vervolg van de avond kunt u uw 
wensen, suggesties en aandachtspunten meegeven, als huiswerk voor de werkgroep die hiermee aan de 
slag gaat. U kunt dit tijdens de avond aangeven bij diverse kaarten/luchtfoto’s van Almata of tot en met 10 
november via het formulier op www.zeist.nl/almata . Ook kunt u in gesprek gaan met de aanwezige 
betrokkenen van de gemeente, het RVB en de Politie. Aanmelden voor de avond is niet nodig.  
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. Romos-Kypreos 
(projectassistent) via zeist@zeist.nl of op telefoonnummer 14030. 
 
Meer informatie kunt u lezen op de projectpagina www.zeist.nl/almata.  
 
We zien u graag op 4 november! 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens het Rijksvastgoedbedrijf en de Politie, 
 

 
 
Rinze van Veen 
Projectmanager Gemeente Zeist     
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