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Geachte dames en heren,

Hierbij spreken wij, namens het bestuur van de Vereniging Bosch en Duin en Omstreken en de Buurten belangenvereniging Huis ter Heide, onze ondersteuning uit van de brief van de
Belangenvereniging Den Dolder d.d. 3 apriljl. gericht aan de minister voor Rechtsbescherming drs. S.
Dekker.
Tevens doen wij een dríngend beroep op de gemeenteraad van Zeist om in overleg te treden met de
Forensisch psychiatrische afdelingen (FPA's) in Den Dolder om deze op zo kort mogelijke termijn te

(doen)sluiten.
Donderdag 18 april zijn minister Dekker en burgemeester Janssen in gesprek gegaan met de
bewoners en ondernemers van Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide over de leefbaarheid, de
veiligheid en het veiligheidsgevoel naar aan aanleiding van de tragische gebeurtenissen rond de dood
van Anne Faber.
Eerste ondergetekende heeft de tweede bijeenkomst voor het overgrote deel bijgewoond. lk heb
tijdens deze bijeenkomst moeten constateren dat, ondanks de inbreng van minister Dekker en
burgemeester Janssen, het veiligheidsgevoel onder de bewoners (nog) ver te zoeken is, hetgeen zÍj
overigens ruiterlijk erkenden.
Hoewel zowel de minister als de burgemeester veel begrip toonden voor de gevoelens van de
bewoners èn spraken over maatregelen die worden getroffen om een herhaling van de
gebeurtenissen te voorkomen, bleven veelvragen bestaan. Ook blijft er veel onduidelUkheid bestaan
over de daadwerkelijke implementatie van de maatregelen en het effect ervan.
Er is aantal maatregelen'in de keten'genomen, die volgens het boe§e al zo behoorden te z'rjn. En
regels dÍe niet werden gehandhaafd, zullen nu wel worden nagekomen. Gelet op de reactÍes uit de
zaal zijn de bewoners er niet gerust op. Terecht zei een vragensteller: De inspectie zag in 2016 de
misstanden ook niet, welke garantie geeft ze dat dat nu en komende jaren wel zo is?
Een greep uit wat Den Dolder dagelijks ervaart, maar niet in is gekend:

- hoeveel van de bewoners van klinieken brengen dagelijks en hoe vaat, bezoekjes aan het dorp.
P. mocht dat vrijelijk doen, met de auto van z'n moeder, met de scooter. Hoeveelanderen hebben
zulke vrijheden?
- er is volop handel in drugs, waaruit bestaat de controle b'rj binnenkomst in de kliniek?
- P. en ook anderen reizen met de trein, hoe laat in de avond moeten ze binnen zijn?
- hoeveel/hoe vaak en van welke instelling kunnen de Doldenaren ze treffen op het station?

