
Drs. J.J.L.M. Janssen 
Burgemeester te Zeist  
 
                                                                             Den Dolder, 4 december 2020 
 
Geachte burgemeester, 
 
In de vergadering van de Verbindingsgroep Fivoor d.d. 25 november jl. werd door mevrouw Koek, 
omgevingsmanager van Fivoor, de mededeling gedaan dat de buurtcoaches niet meer zouden worden ingezet 
in het dorp en het telefoonnummer om hen te bereiken zou worden gesloten. 
Een schokkende mededeling.  Hier is geen overleg met vertegenwoordigers uit het dorp aan vooraf gegaan. Het 
ging net de goede kant op met de onrust in het dorp. Mensen wisten de weg nar de buurtcoaches te vinden. 
Een positieve ontwikkeling, zeker in het licht van de vele vergaderingen van de klankbordgroep, die uiteindelijk 
tot de vier buurtcoaches hebben geleid. 
Voor de dood van Anne Faber werd de bewaking stilletjes wegbezuinigd met alle gevolgen van dien. Met veel 
pijn en moeite kwamen er buurtcoaches voor in de plaats die nu ook worden wegbezuinigd. Geen goede zaak 
voor het vertrouwen van het dorp in de instelling. 
Jammer dat noch de gemeente, noch het ministerie, vertegenwoordigd was in voornoemde vergadering. 
 
Daarenboven zal Minister Dekker kort na 7 december een besluit nemen over het hernieuwd plaatsen van 
zedendelinquenten bij. Zoals bekend werd deze categorie niet meer gehuisvest op de W.A. Hoeve nadat was 
gebleken dat de interne en publieke veiligheid in het geding was.  
Wij houden ons hart vast. 
 
Voorts begrijpen wij dat de projectontwikkelaar die het gebied van Altrecht heeft gekocht  pas wil gaan 
bouwen na vertrek van Fivoor. Uit vragen van het CDA is onlangs gebleken dat Altrecht niet per 2025 het 
terrein zal verlaten, (zoals een goed jaar geleden werd bekendgemaakt) maar pas per 2027. Verder uitstel 
dreigt als herhuisvesting van Fivoor onmogelijk blijkt.  
Dit betekent dat de in januari 2017, door uw Raad vastgestelde gebiedsvisie, waar door een grote groep 
dorpsbewoners en de politiek hard aan gewerkt is, nu pas op zijn vroegst in 2027 een begin van realisatie kan 
krijgen. Die tijdspanne wordt wel heel erg lang. 
Het betekent ook langere leegstand van panden, met de unheimische treurigheid die daarbij hoort. Een en 
ander gaat in tegen de door Altrecht en de politiek gewekte verwachting dat Altrecht en de forensische 
psychiatrie het dorp gaan verlaten, en het gebied heringericht gaat worden volgens de gebiedsvisie. 

 
Dit alles wekt de indruk dat op bovenstaande fronten door instanties besluiten worden voorbereid waarbij het 
totaaloverzicht kwijt is en de belangen van het dorp ondergeschikt zijn. 
Wij verzoeken u om te bewerkstelligen dat de gemeente de regie neemt om te realiseren: 

- Continuering van de buurtcoaches tot het moment van vertrek van Fivoor; 
- Geen hernieuwde plaatsing van zedendelinquenten meer bij Fivoor. 
- Duidelijkheid over de vertrekdatum van Altrecht en Fivoor; 

 
Hoogachtend, 
 
Belangenvereniging Den Dolder 
Ir. R.J. Zee, voorzitter 
 
Cc:   
Gemeenteraad Zeist 
Dhr. R. Nieuwenhuize (Min.J&V)) 
Dhr. Erik Masthoff (Fivoor) 
Mevr .Sophie Koek (Fivoor) 
Dhr. Yno .Hoekstra (Gemeente) 
 
 
   

 


