
Aan de minister voor Rechtsbescherming 
De heer drs. S. Dekker 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
 
 
Den Dolder, 18 maart 2020. 
 
 
 
Hooggeachte heer Dekker. 
 
In deze bizarre tijden waarin uw en onze aandacht vooral uitgaat naar de zorgen met betrekking 
tot het Corona virus, wenden wij ons, gezien de datum, toch tot u met de kwestie Fivoor/Den 
Dolder. 
 
U heeft immers in de bijeenkomst in het dorp dd. 9 april 2019 en de bijeenkomst van de 
klankbordgroep dd. 24 september 2019, aangegeven dat u tot 1 april 2020 geen “zwaardere” 
gevallen zou plaatsen in FPA Utrecht van Fivoor in Den Dolder. Rond 1 april zou u beslissen of u 
deze situatie handhaaft of niet. 
Mede op basis van informatie van Fivoor hebben wij uw toezegging “geen zware gevallen” zó 
begrepen, dat op dit moment alleen mensen in Den Dolder worden geplaatst die een achtergrond 
hebben van vermogensdelicten, niet van zeden- of geweldsdelicten. 
Ondanks de overlast die, met name door de middenstand in Den Dolder, nog steeds ondervonden 
wordt, biedt de gedachte dat we niet tegen iemand kunnen aanlopen die hier zit vanuit een 
gewelds- of zedendelict toch enige geruststelling. 
 
1 april 2020 is aanstaande en wij nemen aan dat u een beslissing gaat nemen over het al dan 
niet weer plaatsen van mensen met een achtergrond van gewelds- of zedendelicten in Den 
Dolder.  
Wij verzoeken u om hiertoe niet over te gaan. 
Onze overwegingen daarbij zijn: 
 
Een cliëntenpopulatie van gewelds- en zedendelicten hoort van oudsher niet bij het dorp. Het 
dorp is reeds meer dan 100 jaar vergroeid met zijn psychiatrische- en zwakzinnigenzorg.  
De overgang, eerst naar verslaafdenzorg, en later naar forensische zorg –zonder enig overleg of 
aankondiging- is het dorp overkomen en heeft diepe sporen achtergelaten. 
De wijziging in de populatie ontdekte men namelijk proefondervindelijk. Zware overlast van de 
verslavingszorg, gevolgd door autobranden en de moord op Anne Faber. 
Het dorp is getraumatiseerd en vertrouwen in de instelling en justitie is weg. Vertrouwen gaat te 
paard en komt te voet. 
 
Gelukkig is er een beweging in het dorp op gang gekomen richting nieuwe verbinding tussen het 
dorp en Fivoor.  De klankbordgroep is getransformeerd tot de overleggroep ‘Verbinding’ tussen 
het dorp en Fivoor. En door de komst van een extra buurtcoach en de koudere seizoenen lijkt het 
nu rustiger rond de aangrenzende wijk Duivenhorst en heeft de burgemeester het idee van een 
hek afgeblazen. 
 



Veel mensen zijn echter nog steeds bang. De opmerking: “Ik ga die brug niet over”, (bedoeld 
wordt de brug over de provinciale weg, de toegang naar het WA terrein) wordt nog veel gehoord.  
 
De voorzichtige stappen richting verbinding moeten nu niet worden doorkruist door het oplaaien 
van angst gevoelens  door hernieuwde plaatsing van cliënten met een gewelds- of 
zedenachtergrond. 
 
De klinieken van Fivoor in Den Dolder hebben een beveiligingsniveau 2. Dat betekent dat mensen 
na verloop van een aantal weken vrij rond mogen lopen. Ze kunnen dan zó het bos in, zonder 
enige begeleiding, oefenen met vrijheden. De mop van oefenen is, dat het ook mis kan gaan. Als 
er in het bos iets mis gaat, is het slachtoffer kansloos. In het bos is geen sociale controle. Gillen 
helpt niet. Dat betekent in de praktijk dat hiermee de bewegingsvrijheid van met name meisjes 
en vrouwen opnieuw fors wordt beperkt. Op de fiets naar het werk in Amersfoort?  (11 km door 
het bos, perfect om te fietsen). Veel vrouwen zullen zich opnieuw bedenken. Dat kan toch niet de 
bedoeling zijn. 
En zeden/geweldsdelinquenten horen überhaupt niet thuis vlak achter een kinderrijke wijk als 
Duivenhorst.  
 
Ook recente gebeurtenissen doen het vertrouwen geen goed. 
Het nachtelijk toezicht en beveiliging op het terrein in Den Dolder schiet nog steeds tekort. Dit 
blijkt uit het feit dat in de nacht van 19 februari jl. een patiënt van Altrecht, bij het veroorzaken 
van grote overlast, niet is opgemerkt door camera’s of beveiligers maar door omwonenden die de 
politie waarschuwden. De man werd gearresteerd en kwam, triest genoeg, te overlijden in de 
politie auto. Het is angstig dat dit kon gebeuren ondanks een camera- en beveiligingssysteem 
waarvan ons verteld is dat het dekkend is. 
 
Hetzelfde geldt voor de ontsnapping van Tbs’ers van locatie Kijvelanden van Fivoor op 1 maart jl.. 
Deze gebeurtenis slaat onmiddellijk terug op het vertrouwen in Fivoor Den Dolder. De 
ontsnapping betrof twee zware criminelen die ondanks de ‘extra beveiligde’ omgeving toch in het 
bezit konden komen van een mes, pistool en mobiele telefoon. Dit roept herinneringen op aan het  
incident bij Fivoor in Den Dolder, voorjaar 2019. Toen bleek een mes (tijdelijk) verdwenen, 
waarna de directie zich in een bijeenkomst met het dorp meer druk maakte over het feit dat de 
informatie gelekt was dan over de vraag hoe het kan dat een mes tijdelijk kwijt is.  
 
Fivoor heeft een kort geding moeten voeren met betrekking tot de financiering. Deze is nog niet 
rond. Voor vertrouwen omtrent veiligheid is de financiering van de zorg en veiligheid wel de eerste 
voorwaarde. 
 
Door de verkoop van de WA Hoeve moet Fivoor op niet al te lange termijn vertrekken (uiterlijk 
2027). Het is algemeen bekend dat wanneer sluiting/ verplaatsing van een instelling dreigt, de 
beste professionals als eerste weggaan en verder solliciteren. Het personeelsprobleem, dat nu 
enigszins onder controle lijkt, zal zich weer in volle hevigheid manifesteren. Geen goede garantie 
op een veilige omgeving met gewelds- en zedendelinquenten. 
 
De petitie “per direct sluiting Fivoor/WA Hoeve” die in mei na de ontsnapping van Peter M. 
rondging op petities.com, leverde alleen al uit Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide 416 
handtekeningen op, van de in totaal 7043 inwoners van deze drie dorpen samen. Dat is 5,9 %, 
wat voor een getekende petitie een hoog percentage is. Daarnaast waren er nog handtekeningen 
uit Bilthoven, De Bilt, Soest en de rest van het land (totaal 1741). Naast deze petitie leverde twee 
andere online petities via petite.nl  (‘Stop Overlast Altrecht’ en ‘Anne Faber- wet’)  nog een keer 



1241 handtekeningen op. Van deze petities is de afkomst an de handtekeningen niet te 
achterhalen maar ook hieruit blijkt dat men de instelling zat is. 
 
Willen de inspanningen om weer tot verbinding te komen tussen het dorp en Fivoor enige kans 
van slagen hebben, dan is het niet plaatsen van een zwaardere categorie delinquenten dan op dit 
moment een absolute voorwaarde. 
 
Kortom, wij verzoeken u om uw huidige plaatsingsbeleid van cliënten bij Fivoor in Den Dolder te 
beperken tot mensen met een achtergrond van vermogensdelicten, gestand te doen. 
 
Vriendelijke groet, 
Ir. R.J. Zee 
Voorzitter Belangenvereniging Den Dolder, 
 
 


