
 

 

 

 

  

Aan de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten, 

de heer A. C. Hofland 

Postbus 244 

7460 AE Rijssen 

 

 

Betreft: vragen over instructie politie na geweldsincident Vianenweg Holten 

 

Holten, 8 februari 2021 

 

 

Geachte heer Hofland, 

 

Op donderdagochtend 7 januari 2021 heeft rond 9:00 uur een afschuwelijk misdrijf plaatsgevonden 

aan de Vianenweg in Holten, waarbij een buurman het slachtoffer ternauwernood heeft kunnen 

redden tijdens een poging van de dader haar uiteindelijk te verwurgen. Helaas is het slachtoffer 

ernstig gewond geraakt en misbruikt. Gelukkig heeft ze het overleefd.  

Hoewel door het optreden van de politie de dader uiteindelijk op 8 januari is gepakt, vraagt het 

bestuur van de Eigenarenvereniging De Borkeld zich af of de politie niet sneller en adequater had 

kunnen optreden. We lichten dat hieronder toe. 

 

Van mensen, die zich ten tijde van het geweldsincident en de dagen daarna op het recreatieterrein 

De Borkeld bevonden, heeft de vereniging vernomen dat lang onduidelijk is gebleven wat er aan de 

hand was en dat ze alert moesten zijn op de aanwezigheid van een verward, gewelddadig persoon, 

verdacht van een ernstig geweldsincident. Er circuleerden tegenstrijdige berichten of deze persoon 

was opgepakt en waarvan hij verdacht werd. De agenten ter plekke hebben passanten niet proactief 

benaderd om ze te waarschuwen voor een gewelddadig persoon, maar zeiden desgevraagd dat ze op 

zoek waren naar een man op sokken. Dat klonk niet erg serieus. 

De voorzitter van de vereniging is door de wijkagent benaderd, maar zijn mededeling was evenmin 

alarmerend. Er zou ingebroken zijn en daarbij zou geweld zijn gebruikt. Dat suggereert dat een 

inbreker betrapt zou zijn en het toen tot een handgemeen is gekomen. 

Zo kon het gebeuren dat enkele mensen niets vermoedend op De Borkeld aanwezig waren en 

bijvoorbeeld hun hond(je) in die periode hebben uitgelaten, zonder alert te zijn. Gelukkig is dat goed 

gegaan. 

In de periode na de overval is onder bewoners op De Borkeld onrust ontstaan over het optreden van 

de politie en de communicatie, en de (sociale) veiligheid in het algemeen in het gebied. 

 

Het bestuur van de Eigenarenvereniging wil u, als portefeuillehouder veiligheid, daarom enkele 

vragen over het politieoptreden in die periode voorleggen: 



- Met welke instructie voor omwonenden zijn de patrouilleauto’s op pad gestuurd? 
- Is daarbij gedacht aan het proactief waarschuwen van de mensen die zich in het gebied 

bevonden - anders dan door een melding via Burgernet - door expliciete waarschuwingen 
over de gewelddadige aard van de verdachte aan wandelaars en omwonenden? 

- Welke vormen van communicatie ziet de politie in de toekomst om mensen te waarschuwen 
voor een verward, gewelddadig persoon in hun omgeving die nog niet is opgepakt? 

- Is de zoekactie naar deze persoon donderdagmiddag gestaakt? Immers, de patrouilleauto’s 
waren toen van het terrein verdwenen. 

- Zo ja, waarom heeft de politie de zoekactie gestaakt? 
- Zo nee, waarom was de politie niet meer zichtbaar aanwezig? 
- Waarom is het buurtonderzoek pas vrijdagochtend gestart en niet direct donderdag eind van 

de ochtend? 
- Had in het pamflet dat daarbij is uitgedeeld niet ook een waarschuwing moeten staan voor 

de agressie van deze persoon? 
 

De vereniging stelt u deze vragen in de hoop dat uw antwoorden laten zien dat er 

verbeterpunten kunnen zijn in het optreden van de politie bij een volgende keer – die hopelijk 

nooit komt – gelet op de veiligheid van de mensen in het gebied en de communicatie. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

W. Beldman, voorzitter     J. Feenstra, secretaris 


