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Onderwerp Stand van zaken acties en maatregelen Den Dolder e.o 

 

Geachte bewoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin, 

 
Graag geven wij u een stand van zaken van de veiligheids- en leefbaarheidsmaatregelen in Den Dolder, 
Huis ter Heide en Bosch en Duin. In het tweede huiskamergesprek, vorige week donderdag 9 november,  
gaf onder meer de Belangenvereniging Den Dolder aan dat er behoefte is aan meer persoonlijke, offline 
communicatie. Daar geven we graag gehoor aan, in de vorm van deze brief. Uiteraard blijft alle informatie te 
vinden op www.zeist.nl/samenverderdendolder 
 
De situatie in Den Dolder heeft de afgelopen weken grote aandacht gevraagd van de samenleving, politie, 
justitie, instellingen en de gemeente. Het wijkteam Den Dolder en omgeving is versterkt met extra boa’s, 
politie, buurtcoaches Altrecht en beveiligers van JBA Security. Deze extra inzet blijkt succesvol en is nog 
onverkort nodig. Daarom trekken we dit in ieder geval door tot 15 januari 2018.  
Eind december beoordelen we met elkaar in hoeverre een nieuwe verlenging van deze inzet nodig is.  
Daar zullen we de deelnemers van het huiskamergesprek bij betrekken.  
 
Veiligheid 
In de afgelopen maand is er intensief gecontroleerd door bovengenoemde partijen en is er op bijna 200 
meldingen ingespeeld. Dit varieert van een loslopende hond tot drugsoverlast. De meeste meldingen hebben 
betrekking op afval, alcohol, drugs, verdachte situaties en hangjeugd. Het station en het terrein van Altrecht 
komen het meeste voor in de meldingen. Voor de jeugd zijn we op zoek naar een geschikte 
ontmoetingsplek.  
We hebben samen met Altrecht de problemen die de route via de loopbrug door de wijk Duivenhorst geeft, 
onderzocht. Volgende week wordt een tweede looproute aangelegd door het bos. Hier ligt al een bospaadje 
wat we met natuurlijke materialen gaan verharden en waar verlichting met bewegingssensoren wordt 
geplaatst. Beide routes, via de loopbrug en het nieuwe pad, staan open voor iedereen. Op deze manier 
spreiden we de stromen. 
 
Leefbaarheid 
Alles wat kapot is, wordt direct gerepareerd. Zo werkt nu alle verlichting, wordt er drie keer in de week 
zwerfvuil opgeruimd door een veegauto en zijn er bij de Brede School extra prullenbakken geplaatst.  
Ook is het straatwerk op diverse plekken hersteld en is het overtollig groen gesnoeid. We gaan nog bordjes 
plaatsen om fietsers bij onverlichte wegen te verwijzen naar verlichte fietspaden in de buurt.  
Een overzicht van deze maatregelen en acties leest u op www.zeist.nl/samenverderdendolder 
 
 

Aan de bewoner(s) van 

«adres» 

«postcode»  «woonplaats» 
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In onderzoek 
Naast het schoon- en netjes houden van de openbare ruimte zijn er ook meldingen die het veiligheidsgevoel 
verder kunnen versterken, maar die meer tijd kosten om op te lossen. Zo kijken we bij het station naar 
mogelijkheden om de sociale controle te verhogen door het koffietentje langer te openen.  
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de bereikbaarheid van Bosch en Duin met het openbaar 
vervoer te verbeteren. 
 
Verdeling bestuurlijke verantwoordelijkheden 
Om zaken op de juiste manier te beleggen en ook de komende periode in goede banen te leiden heeft het 
college van burgemeester en wethouders een en ander bestuurlijk onderverdeeld. Deze afspraken gelden 
tot aan het einde van de collegeperiode: 

 De burgemeester is en blijft verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en 
veiligheidsgevoelens. 

 Wethouder Sander Jansen is als wijkwethouder verantwoordelijk voor maatregelen en projecten in 
Den Dolder, in samenspraak met de bevolking.  
Daarnaast is hij als wethouder Economie verantwoordelijk voor het contact met ondernemers van 
Fornheze, winkelcentrum e.d. en voor de situatie rond station Den Dolder. 

 Wethouder Marcel Fluitman is vanuit zijn portefeuille Zorg en Cultuur verantwoordelijk voor alles dat 
speelt binnen de grenzen van het terrein WA-hoeve, inclusief contacten met de bewoners en het 
burgerinitiatief Leefbaarheid. 

 Wethouders Johan Varkevisser en Roy Luca ondersteunen zoveel als mogelijk onder meer door 
desgewenst in te springen bij regulier werk en door vanuit hun eigen portefeuille ter beschikking te 
zijn ter ondersteuning. 

  
Contact 
Bij acute dreiging of gevaar belt u de politie via 112. Het wijkteam veiligheid Den Dolder is regelmatig 
aanwezig in de wijk. De tijden van de spreekuren vindt u op www.zeist.nl/samenverderdendolder 
Het wijkteam is te bereiken via het vijfcijferige nummer 14 030.  
Ziet u dat er iets kapot is in de openbare ruimte? Meld dit dan via www.zeist.nl/contact of bel ons via het 
vijfcijferige nummer 14 030. 
 
Suggesties, vragen en initiatieven ter verbetering van de veiligheid blijven van harte welkom. Dat kan 
eveneens via bovenstaande contactgegevens. Samen komen we verder. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koos Janssen 
Burgemeester Zeist 
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