Aan de minister voor Rechtsbescherming
De heer drs. S. Dekker
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Den Dolder, 4 december 2020.

Hooggeachte heer Dekker.
In on schrijven van 20 maart jongstleden, verzochten wij u om niet over te gaan tot het opnieuw
plaatsen van “zware gevallen” bij Fivoor, per 1 april 2020. U had 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 2020 zou u beslissen of u deze situatie zou handhaven of niet.
Gezien de complicaties als gevolg van het Covid 19 virus besloot u eind maart mede in antwoord
op ons schrijven van 7 september om het staande plaatsingsbeleid met 6 maanden te verlengen.
Inmiddels hebben wij begrepen dat uw toezegging “geen zware gevallen” betekent: geen
zedendelinquenten. Dat is voor ons al een tegenvaller omdat wij het in eerste instantie hadden
begrepen als: geen mensen met een achtergrond van een zeden- of geweldsdelict.
Op de vergadering van de verbindingsgroep dd. 25 november 2020 is medegedeeld at u na een
vergadering van Fivoor met de burgemeester op 7 december aanstaande, een beslissing gaat
nemen in deze kwestie.
Wij verzoeken u nadrukkelijk om niet over te gaan tot het opnieuw plaatsen van zware gevallen.
Naast de reeds in eerdere brieven genoemde argumenten zijn wij geschokt door de mededeling
van Fivoor dat zij de buurtcoaches die ook een oogje in het zeil houden in het dorp, terugtrekken.
Een mededeling zonder overleg vooraf, net nu de dorpsbewoners de weg naar de

buurtcoaches wisten te vinden. Dit was een positieve ontwikkeling, zeker in het licht van de
vele vergaderingen van de klankbordgroep, die uiteindelijk tot de vier buurtcoaches hebben
geleid. Vergaderingen waarbij een vertegenwoordiger van uw Ministerie aanwezig was.
Helaas werd de mededeling van Fivoor gedaan in een vergadering waar noch een
vertegenwoordiger van de gemeente, noch van uw ministerie aanwezig was.
Het vertrouwen van de dorpsbewoners in Fivoor en in de landelijke en gemeentelijke
overheid wordt daardoor helaas ernstig geschaad.
Opmerkelijk is, dat Fivoor als reden geeft dat zij de inzet van de buurtcoaches om ook een
oogje in het zeil te houden in het dorp niet meer kunnen bekostigen.
Dit terwijl u van mening bent dat de financiële ruimte van Fivoor voldoende is. Dit gaf u
althans tijdens u aanwezigheid in het dorp duidelijk aan. Dit kunnen wij niet rijmen.
Wij vragen uw dringende aandacht en betrokkenheid bij deze abrupte en eenzijdige aanpak
van Fivoor en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met hoogachting,

Ir. R.J. Zee
Voorzitter Belangenvereniging Den Dolder

C.C. (per e-mail):
Dhr. R. Nieuwenhuize (Min. J&V)
Directie Fivoor

Burgemeester gem. Zeist
Gemeenteraad van Zeist
Bijlage: Onze brief van 20 maart 2020 en onze brief van 7 september 2020.

