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Gemeente Tilburg

TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN

Beheeroverleg Jan Wier

Verslag:
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Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld)
12 mei 2015 (19.00 – 20.30 uur)
Jan Wierhof 7, Tilburg
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Arold Derix
Hans Kokke
Frank Claus
Johan Manders
Hein Jacobs
Ad Braber
Marc van Akkeren
Dimitri Boekelman
Ton Hamers
Marjo van Velthoven
Thom van den Brule
Ied Meurders

onafhankelijk voorzitter
wethouder gemeente Tilburg (t/m agendapunt 4)
projectleider gemeente Tilburg
GGz Breburg, locatiemanager Jan Wier
buurtbewoner, lid buurtraad
wijkagent
omgevingsmanager gemeente Tilburg
buurtbewoner
GGz Breburg, manager VOF DD, Jan Wierhof 3
wijkregisseur gemeente Tilburg
operationeel manager MHU
verslaglegging Spronk Management Support

Verhinderd:

Mayda Menting
Toon de Vos
Chris den Braber
Peter Hoenderkamp
Hilde Gersjes
Mark Stalpers

Klasse Theater
GGz Breburg, directeur Sector Innovatie en Kwaliteit
GGz Breburg, manager bedrijfsvoering HIC Tilburg en Breda
buurtbewoner
Novadic-Kentron, regiomanager
Stichting Carré

N.B. De vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op:
www.tilburg.nl (zoekterm ‘Jan Wier’)
www.armhoefseakkers.nl
www.janwierhof.ggzbreburg.nl
1. Opening / agendavaststelling / voorstelronde
Voorzitter A. Derix opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, waarna de berichten van
verhindering worden gemeld, voor zover bekend.
F. Claus zal contact opnemen met M. Stalpers. (p.m. FC)
Agendavaststelling:
De agenda wordt enigszins gewijzigd vastgesteld. Na agendapunt ‘Vaststelling verslag 7 april 2015’ wordt op
verzoek van de wethouder en de bewoners de onlangs gehouden sponsorloop rond de Jan Wierhof besproken.
2. Vaststelling verslag 7 april 2015
Tekstueel: Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
Pag. 2, stand van zaken partners: H. Jacobs verzoekt J. Manders om de GGz Nieuwsbrief digitaal door te sturen.
(Noot notuliste: dit is op 13 mei gebeurd.)
Pag. 2, punt 4, vanuit Jan Wierterrein via de nieuwe heg doorsteken naar de speeltuin:
D. Boekelman pleit voor een oplossing om doorsteken te voorkomen, vooral met het oog op de toekomst
wanneer er veel meer loopbewegingen zijn.
M. van Velthoven heeft al gevraagd het paadje aan te harken.
F. Claus meldt dat dit punt volgende week aan de orde komt in het zgn. bejegeningsoverleg met de
toezichthouders van Jan Wier, boa’s, politie en gemeente. Dan wordt gekeken of en zo ja wat er gedaan
kan/moet worden.
Actiepunten:
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De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Sponsorloop rond Jan Wier
Wethouder Hans Kokke geeft aan dat hij i.v.m. dit punt ter vergadering aanwezig is. De sponsorloop viel koud
op zijn dak, te meer omdat hierover tijdens het vorige beheeroverleg niets was gezegd. De sponsorloop heeft
heel wat reuring gegeven, wat de wethouder betreurt.
De aanwezige bewoners geven aan dat ook zij er niet van op de hoogte waren en e.e.a. via de wijkkrant hebben
vernomen.
N.a.v. zijn mail in verband hiermee licht J. Manders toe dat hij geen bezwaar had tegen de sponsorloop op zich,
maar zich wel afvroeg of er een vergunning was aangevraagd, omdat dit verplicht is bij een evenement.
Daarnaast vond hij dat hij vanuit zijn taak en rol als locatiemanager moest nagaan of e.e.a. overlast voor de
cliënten van Jan Wier zou gaan opleveren. Dat vormde voor hem de aanleiding om de leden van het
beheeroverleg een mail te sturen. J. Manders merkt verder op dat de gevoeligheden die er liggen kennelijk niet
zijn aangevoeld door de organisatoren.
D. Boekelman wijst erop dat er in de buurt ook nogal wat gevoeligheden liggen richting Jan Wier/NovadicKentron. Hij zegt pas later gehoord te hebben dat er slechts vier mensen zouden meelopen. Daarom vond hij
de reactie vanuit de GGz aanvankelijk nogal overtrokken.
Opgemerkt wordt dat in de wijkkrant een oproep aan wijkbewoners werd gedaan om mee te lopen, zodat niet
duidelijk was om hoeveel lopers het zou gaan.
Na een korte discussie wordt afgesproken dat H. Jacobs de Stichting Bescherming Woonomgeving zal vragen
om ingeval van een eventueel nieuwe activiteit de buurtbewoners in het beheeroverleg hiervan op de hoogte
te stellen. (actie: HJ) H. Jacobs zal de reactie van de stichting terugkoppelen in de volgende vergadering.
M. van Akkeren wijst er nog op dat het aanvragen van een vergunning mede verplicht is ter bescherming van
de organisatoren. Wanneer er iets gebeurt en er geen vergunning blijkt te zijn aangevraagd, is de organisatie
daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. Als er wel een vergunning is afgegeven, is de gemeente verzekerd voor een
eventuele calamiteit en neemt zij de kosten voor haar rekening.
4.

Meldingenoverzicht

Meldingenoverzicht GGz d.d. 12 mei 2015:
Er was in de afgelopen periode slechts één melding. Hierbij ging het om de vondst van medicijnen op het Jan
Wierterrein. Intern onderzoek door psychiater en verslavingsdeskundige heeft uitgewezen dat het niet om
medicijnen of drugs ging, maar hoogstwaarschijnlijk om vitaminepreparaten. J. Manders zal dit ook nog
terugkoppelen naar de melder. (actie: JM)
Driemaandelijks overzicht meldingen politie:
Conform afspraak heeft A. Braber het overzicht van de meldingen van januari, februari en maart 2015
doorgemaild met daarin 65 meldingen uit de buurt, waarvan 16 Jan Wier gerelateerd, deels intern.
H. Jacobs merkt op dat onder ‘Overige meldingen’ poging tot inbraak niet als aparte categorie wordt genoemd,
terwijl daar in die periode wel sprake van is geweest.
A. Braber geeft aan dat een categorie alleen apart wordt vernoemd als er sprake is van meerdere incidenten.
Hij wijst erop dat in het politiesysteem een en dezelfde zaak/delict drie verschillende codes kan krijgen en
daardoor soms drie keer weggeschreven wordt. Dat maakt het lastig om een goed beeld te krijgen.
Mede daarom kost het precies uitzoeken van alle meldingen die onder ‘overige’ vallen enorm veel tijd, die A.
Braber liever besteedt aan aanwezig zijn in de wijk. (Na afloop van de vergadering toont hij ter illustratie een
voorbeeld.)
Afgesproken wordt dat bijvoorbeeld ‘poging tot inbraak’ als aparte categorie wordt opgenomen wanneer daar
meermaals sprake van is geweest.
5. Berichtgeving Brabants Dagblad 25 april 2015
Op verzoek van H. Jacobs is dit artikel geagendeerd. H. Jacobs wil weten of de informatie correct is
weergegeven. Zowel J. Manders als T. van den Brule bevestigen de juistheid van de informatie.
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Desgevraagd geeft J. Manders aan dat de tijdelijke uitbreiding van de HIC met de cliënten van HIC Breda te
maken heeft met een verhuisexercitie van HIC Breda. (Zie ook het verslag van 10 maart 2015, pag. 4, onder
GGz.)
D. Boekelman wijst erop dat in de nabije toekomst één op de vijf mensen die men in de omgeving ziet lopen
een verslavingsprobleem heeft.
J. Manders brengt naar voren dat het de vraag is wat dit betekent. Bij een regulier ziekenhuis kun je aan de
buitenkant ook meestal niet zien wie een patiënt is of wat iemand mankeert. De groep die hier permanent
woonde (voormalig Jan Wierhof 2) en inmiddels is verhuisd zorgde voor de meeste overlast. Aan cliënten van
de DD is lastiger te zien dat zij cliënt zijn.
J. Manders benadrukt voorts dat wanneer er iets gebeurt wat onwenselijk is mensen daarop worden
aangesproken zoals ook met andere cliënten afspraken worden gemaakt waar men zich aan te houden heeft.
Achterliggende gedachte hierbij is dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar eigen gedrag, ook
als men cliënt van Jan Wier is. Mensen komen hier om hulp en niet om de boel op stelten te zetten of overlast
voor anderen te veroorzaken. Als men zich na aangesproken te zijn nog steeds niet weet te gedragen, heeft dat
consequenties voor de behandeling.
H. Jacobs vraagt zich af of er in de toekomst niet meer overlast komt nu alles geconcentreerd op één locatie
komt te zitten. Dat is precies waarvoor het beheeroverleg in het leven is geroepen, aldus J. Manders.
Hij geeft aan dat een derde van de gebouwen van GGz nog leegstaat; momenteel wordt gekeken wat de GGz
daarmee gaat doen. Voor alle duidelijkheid wijst hij erop dat alleen de gebouwen 1, 2,3 evenals de MHU voor
gebruik door NK zijn bedoeld.
6. Stand van zaken partners
Bewoners/ondernemers:
H. Jacobs geeft aan dat het nog niet gelukt is om een bijeenkomst te plannen rond een WhatsApp groep en
buurtpreventie. Het wordt i.i.g. na de zomer en de organisatie ervan is nu neergelegd bij M. van Akkeren.
Men wil graag iemand van de politie erbij. Wijkagent A. Braber heeft zelf geen ervaring als organisator van
buurtpreventie en wellicht neemt daarom een collega van hem dat deel voor zijn/haar rekening.
D. Boekelman brengt naar voren dat op het Jan Wierterrein nog steeds vaak tegen het verkeer in wordt
gereden. Wellicht is dat nu nog niet zo’n probleem, maar als het drukker wordt tengevolge van MHU en
polikliniek vreest hij dat het wel gevaarlijk kan worden. Wellicht is het plaatsen van zgn. varkensruggen een
idee.
Ook andere leden van het beheeroverleg vinden het met het oog op de toekomst belangrijk dat dit probleem
niet groter wordt en gekeken wordt hoe dat kan worden voorkomen.
MHU/ Novadic-Kentron:
T. van den Brule meldt dat de verbouwing t.b.v. de MHU op schema ligt. De verhuizing vindt plaats op 24 en 25
juni a.s. De MHU is vanaf 26 juni a.s. operationeel. De buurt wordt geïnformeerd via een bewonersbrief.
Na de zomer krijgen buurtbewoners de gelegenheid om een kijkje in de MHU te nemen en komt er een officieel
moment.
T. van den Brule wijst erop dat om veiligheidsredenen niemand met de auto naar de MHU mag komen, maar
uitsluitend met openbaar vervoer, fiets of lopend.
A. Braber stelt voor dat de leden van het beheeroverleg voorafgaand aan de verhuizing in de gelegenheid
worden gesteld de MHU te bezoeken. T. van den Brule zal dit regelen. (actie: T.v.d.Brule)
D. Boekelman wijst op de eerder gemaakte afspraak om bij de uitgiftetijden rekening te houden met de
schooltijden.
Ook dit punt komt aan de orde in het volgende week geplande afstemmingsoverleg rond
bejegeningsafspraken, aldus F. Claus.
Geen verdere mededelingen.
GGz:
Geen mededelingen.
Politie:
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Geen mededelingen.
Gemeente:
M. van Velthoven heeft een drietal mededelingen:
 Het gras bij de speeltuin begint op te komen, maar er moeten ter bestrijding van de wateroverlast nog
aanvullende maatregelen worden getroffen door de aannemer.
 N.a.v. de bewonersbrief over uitstel van de werkzaamheden in de Sint Josephstraat zijn er twee
(negatieve) reacties binnengekomen.
 De bewoners van het appartement van WonenBreburg hebben verplicht een extra duobak voor papier en
plastic afval gekregen. Omdat ze die in het appartementengebouw niet kwijt kunnen maakt de gemeente
een opening naar het voetbalveldje bij de wipkippen, zodat men de container daar kan neerzetten.
7. Rondvraag en sluiting
Van de mogelijkheid van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.
F. Claus maakt een nieuwe vergaderplanning voor de periode na de zomer. (actie: FC)
Volgende vergadering beheeroverleg: dinsdag 9 juni 2015 van 19.00 – 21.00 uur.
Hierna sluit voorzitter A. Derix de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.
Vergaderplanning tot zomer 2015:
9 juni
7 juli
steeds op de dinsdagavond van 19.00 -21.00 uur.

8.
Nr.

Afspraken (in overzicht)
Datum
Afspraak / actiepunt
beheeroverleg
45.
27-03-2013
Zorgen voor ‘warme overdracht’
113. 11-03-2014
In verdere detaillering vlekkenplan ook looproutes naar
poliklinische gebouwen aangeven
120. 08-04-2014
Informele bijeenkomst over buurtpreventie organiseren
en WhatsApp groep en andere belangstellenden.
21-10-2014

Een bijeenkomst met een combinatie van buurtpreventie
en WhatsApp groep, met medewerking van de wijkagent

143

12-05-2015
02-12-2014

Na de zomer bijeenkomst plannen in Klasse Theater
T.z.t. tekeningen gebouwen 1,2 en 3 tonen in
beheeroverleg ivm eventuele wijzigingen mbt looproutes

2.

13-01-2015

6.

10-02-2015

Afspraken i.h.k.v. triaswebmeldingen opnieuw onder de
aandacht brengen van medewerkers JW nav incident bij
Rabobank
Nieuwe informatieavond koppelen aan opening MHU

8.

10-03-2015

14.

07-04-2015

15.

07-04-2015

16.

07-04-2015

18.

12-05-2015

Kandidaat-koper t.z.t. de vraag voorleggen wat de plannen
zijn t.a.v. het groen op het JW terrein
In eerstvolgende nieuwsbrief toezichthouder MHU
voorstellen met foto
C. den Braber vragen er aandacht aan te geven dat
cliënten HIC Breda zich niet ophouden in de speeltuin
M. v. Velthoven vragen te kijken wat mogelijkheden zijn
tav voorkomen van clandestiene doorgang naar speeltuin;
Ook kijken naar mogelijke rol beheergroep speeltuin
Nieuwe vergaderplanning maken

Vastgesteld verslag beheeroverleg Jan Wier d.d. 12 mei 2015

Door:
T. de Vos
H. Gersjes/ J.
Manders
Bewoners/politie/
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J. Manders
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19.
20.

12-05-2015
12-05-2015

21.

12-05-2015

22.

12-05-2015

Contact opnemen met M. Stalpers
Stichting Bescherming Woonomgeving vragen om de
bewoners in het beheeroverleg op de hoogte te stellen
van eventueel nieuwe activiteiten
Bevindingen mbt gevonden medicijnen (melding 205) nog
terugkoppelen naar melder
Voorafgaand aan verhuizing bezichtiging van de MHU
organiseren voor leden beheeroverleg,

F. Claus
H. Jacobs

J. Manders
T. van den Brule

Permanente acties/afspraken
Nr.
2.

3.

Datum
25-10-2012

Permanente afspraak / actiepunt
Meldingenlijst GGz met vergaderstukken meesturen;

29-05-2013

Notulen doormailen zodra ze ontvangen zijn; overige
stukken vóór weekend voorafgaand aan vergadering
Ingeval GGz-lijst vóór bespreking in beheeroverleg
aan gemeente moet worden overlegd, hierover
contact opnemen met GGz en bewoners
Alle meldingen bij Jan Wier meldpunt voortaan cc
doorsturen naar H. Jacobs
Zo zorgvuldig mogelijk omgaan met informatie uit het
beheeroverleg om ongewenste publiciteit te
voorkomen
Geen aantallen maar categorieën aangeven bij
incidenten met inzet door politie
Nieuwe categorieën waarbij politie-inzet nodig was
melden in beheeroverleg
Behalve de laatste nieuwe meldingen ook de
gewijzigde en/of later afgehandelde meldingen in de
lijst opnemen t.b.v. beheeroverleg
Anonieme meldingen bespreken in beheeroverleg
zonder terugkoppeling naar melder
Meldingen en eventuele inzet van politie als vast
bespreekpunt agenderen.
Bijnamen vermijden en in plaats daarvan een
duidelijke persoonsomschrijving geven
In beheeroverleg bespreken welke meldingen van
politie aan Jan Wierlijst moeten worden toegevoegd
Ter vergadering aan de orde stellen of afspraken rond
reageren op meldingen en terugkoppeling helder zijn
en nagekomen (kunnen) worden
Stand van zaken toezicht houden terugkoppelen in
beheeroverleg
Bij notities e.d. altijd aangeven of deze al dan niet
gedeeld mogen worden met anderen
In de communicatie aangeven dat het
genotsmiddelenverbod uitsluitend betrekking heeft op
alcohol
Politiemeldingen die niet Jan Wier gerelateerd zijn
mondeling toelichten in beheeroverleg
Afgehandelde meldingen uitsluitend nogmaals
bespreken als daar een dringende aanleiding toe is
Informatie over wijkschouw naar H. Jacobs sturen
Tweemaal per jaar informatieavond voor de buurt
organiseren

07-11-2012

4.

16-04-2013

5.

06-02-2013

6.

06-02-2013

7.

05-11-2013

8.

28-02-2013

9.

27-03-2013

10.

16-04-2013

12.

26-06-2013

13.

13-08-2013

14.

13-08-2013

15.

13-08-2013

16.

03-09-2013

17.

24-09-2013

18.

26-11-2013

19.
20.

11-03-2014
08-04-2014
10-06-2014
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F. Claus

F. Claus
J. Manders
allen

GGz

GGz

F. Claus
Allen
p.m. vergadering
p.m. agenda

p.m. agenda
F. Claus
p.m. gemeente/GGz

A. Braber
Allen
F. Claus
J. Manders/ H. Gersjes
in overleg met H. Jacobs
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21.

08-04-2014

22.

08-04-2014

23.

20-05-2014

24.

20-05-2014

25.

10-06-2014

26.

10-06-2014

28.

21-10-2014/
13-01-2015

29.

21-10-2014

30.

11-11-2014

Bij politie melden als een slapende zwerver wordt
aangetroffen op het Jan Wierterrein of in park
Een melding, bijv. over een slapende zwerver,
betekent altijd: actie ondernemen
Bij belangrijke wijzigingen in zorgaanbod van NK/Jan
Wier altijd eerst bespreken in Beheeroverleg, voordat
een memo gaat circuleren
Signaal om vaker terug te koppelen naar melder
meenemen
Over waar en hoe te melden via de diverse kanalen
richting buurtbewoners regelmatig communiceren.
Het definitieve verslag wordt voortaan zo mogelijk
daags na de vergadering meteen naar alle leden van
de beheergroep gemaild.
Gemeentelijke bewonersbrieven en vanuit GGz/NK
voortaan digitaal versturen naar de leden
beheeroverleg
Per 2015 worden de politiemeldingen eenmaal per
drie maanden verzameld en gepresenteerd in het
beheeroverleg. Indien nodig is er tussentijds contact
met de wijkagent
Bij verschijnen nieuwe buurtkrant link naar website
mailen aan leden beheeroverleg

allen
Allen
J. Manders/ H.
Gersjes/gemeente
A. Braber/J. Manders
Gemeente/GGzNovadicKentron/buurtraad
Notuliste

M. van Velthoven/
J. Manders/H. Gersjes
A. Braber

H. Jacobs

Tilburg, 18 mei 2015
Spronk Management Support IM
Bijlage:
 Vastgesteld verslag van 7 april 2015 (pdf)
(N.B. Naar leden beheeroverleg reeds kort na de vergadering gemaild)
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