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Onderwerp Beperking aantal bezoekdagen Pl Almere

Geachte heer/mevrouw,

Ons kenmerk
DIR/GST 2018-11 bez
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Middels deze brief informeer ik u dat ik voornemens ben om het aantal
bezoekdagen per week voor ambtelijk bezoek en advocaten in de Pl Almere te
beperken.
De reden hiervoor ligt in het feit dat de bezetting van het aantal gedetineerden
binnen onze inrichting als gevolg van de komende sluiting wordt verlaagd.
Hiervan hebt u wellicht kennis genomen in de landelijke media.
Om de capaciteit van de bezoekafdeling optimaal te benutten en de medewerkers
efficiënt te kunnen inzetten zal de bezoekafdeling met ingang van 23 november
2018 op vrijdagen zijn gesloten.
Dit betekent dat het op de vrijdagen voor ambtelijk bezoek en advocaten niet
mogelijk is om een cliënt te bezoeken.
De bezoekafdeling is dan geopend op:
Maandag
: Ambtelijk bezoek en advocaten.
Dinsdag
: Relatiebezoek, ambtelijk bezoek en advocaten.
Woensdag
: Relatiebezoek, ambtelijk bezoek en advocaten.
Donderdag
: Ambtelijk bezoek en advocaten.
—

—

—

—

Mocht deze maatregel tot een onoverkomelijke verstoring leiden in het contact
met de cliënt dan bestaat de incidentele mogelijkheid om deze op vrijdag tussen
10:30 en 14:00 uur te bezoeken. Dit kan door voor donderdag 12:00 uur een
gemotiveerd verzoek te doen bij de bezoekreceptie.
Voor het maken van bezoekafspraken is de bezoekreceptie geopend van maandag
t/m donderdag van 09:00-12:00. Deze is telefonisch bereikbaar op 08807-35600,
op keuzemenu 1.
Uw cliënten zullen over deze maatregel tijdig worden geïnformeerd.
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