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Gemeente Tilburg

TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN

Beheeroverleg Jan Wier
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Jan Wierhof 7, Tilburg
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onafhankelijk voorzitter
projectleider gemeente Tilburg
GGz Breburg, locatiemanager Jan Wier
buurtbewoner, lid buurtraad
omgevingsmanager gemeente Tilburg
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GGz Breburg, manager VOF DD, Jan Wierhof 3
wijkregisseur gemeente Tilburg
Stichting Carré
operationeel manager MHU
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verslaglegging Spronk Management Support

Verhinderd:

Ad Braber
Chris den Braber
Peter Hoenderkamp
Hilde Gersjes
Dimitri Boekelman

wijkagent
GGz Breburg, manager bedrijfsvoering HIC Tilburg en Breda
buurtbewoner
Novadic-Kentron, regiomanager
buurtbewoner

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.
Agendavaststelling:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststelling verslag 12 mei 2015
Tekstueel:
De tekst wordt op één punt aangepast.
Naar aanleiding van:
Actiepunten:
Actiepunt 16, maatregelen tegen clandestien doorgang naar speeltuin: dit blijkt m.n. gedaan te worden door
buurtbewoners. Omdat het momenteel geen goede planttijd is, komen er beukenhagen in potten zodra de
beheergroep van start gaat. Het actiepunt blijft nog even staan.
Actiepunt 20: H. Jacobs heeft de Stichting Bescherming Woonomgeving via de mail verzocht om de bewoners
in het beheeroverleg voortaan op de hoogte te stellen van eventueel nieuwe activiteiten. Hij heeft daarop
formeel nog geen reactie gekregen.
Actiepunt 22: Als datum voor de bezichtiging van de MHU door de beheergroepleden wordt dinsdag 23 juni a.s.
om 19.00 uur afgesproken. F. Claus stuurt hierover nog een mailtje naar alle betrokkenen. (actie: FC)
Een week voor de oplevering van de MHU wordt er een bewonersbrief vanuit NK verspreid, waarin wordt
aangegeven dat de oplevering gepland staat op 18 juni, de verhuizing op 24 en 25 juni en de MHU op 26 juni
a.s. operationeel wordt. Er komt t.z.t. nog een open dag voor buurtbewoners.
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Op verzoek van H. Jacobs stuurt T.v.d. Brule een bericht met deze inhoud ook naar de buurtkrant. (actie: TvdB)
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de wijziging.
3. Meldingenoverzicht GGz d.d. 9 juni 2015
Er zijn slechts 3 meldingen.
N.a.v. de melding over een omgevallen boom (27-5-2015) licht M. Stalpers toe dat de monumentale boom van
rond 1928 van binnen rot bleek te zijn en waarschijnlijk tengevolge van de zware bladerenkroon is ingestort en
neergekomen op het dak van het gebouw van de Turkse gemeenschap naast Carré. Dat heeft voor aanzienlijke
schade gezorgd, ook aan het dak van Carré zelf.
Omdat de eigendomsverhoudingen niet duidelijk blijken te zijn zal M. van Velthoven dit uitzoeken en het
kadastrale kaartje naar de leden van het beheeroverleg mailen. Daarna kan e.e.a. verzekeringstechnisch
worden afgehandeld.
(Noot notuliste: het kaartje is inmiddels gemaild; de ingestorte boom bij Carré blijkt een grensgeval te zijn.
M. van Akkeren heeft hierover intern een vraag uitgezet.)
Geen vragen of opmerkingen n.a.v. de twee andere meldingen.
4. Terugkoppeling afstemmingsoverleg
F. Claus heeft een kort verslag van deze bijeenkomst meegestuurd met de stukken.
Naar aanleiding daarvan stelt H. Jacobs enkele vragen.
 In hoeverre corresponderen de openingstijden van de MHU en het toezicht houden met de schooltijden
van de schoolgaande jeugd?
Aangegeven wordt dat een half uur vóór en na de openingstijden toezicht wordt gehouden, in de ochtend
door eigen medewerkers van de MHU en in de middag en avond door geüniformeerde beveiligers. T.b.v.
vestrekking van medicinale heroïne is de MHU geopend van 8.00-10.00 uur, van 13.00-15.00 uur en van
18.00-20.00 uur en i.v.m. de methadonverstrekking alleen op maandag en donderdag van 15.45 – 16.45
uur.
 Is het mogelijk inzicht te geven in het aantal incidenten bij de locatie aan de Burg. Suijsstraat?
T.v.d. Brule geeft aan dat er sinds januari 2015 slechts 3 incidenten waren. Hierbij was sprake van een
scheldend persoon. Hij wijst erop dat de huidige cliënten van de MHU ingebed zijn in de logistieke gang
van zaken rond de MHU en hij daarom geen problemen verwacht.
 Wat is de verhouding tussen het aantal cliënten dat lopend en met de fiets naar de MHU komt?
De meeste cliënten komen op de fiets en krijgen het advies om de fietspaden te gebruiken. Uitgezocht
wordt nu of de grond bij het plantsoen en de oversteek richting ringbaan eigendom is van de GGz en als
dat zo is, komt er nog een pad dat rechtstreeks aansluit op de ringbaan. Dat zou dan de meest logische
vertrekroute zijn.
 Hoe zit het met meldingen over of bij de MHU?
De gebruikelijke wijze van melden geldt ook voor meldingen m.b.t. en bij de MHU. Die worden doorgezet
naar J. Manders die t.a.v. meldingen de eindverantwoordelijkheid heeft. Hij filtert welke melding bij de
MHU hoort en welke niet i.v.m. relevantie voor het beheeroverleg Jan Wier. Wanneer iemand rechtstreeks
bij de MHU meldt, krijgt T. v.d. Brule dat te horen en zet hij de melding door naar J. Manders. De
medewerkers van de MHU worden geïnstrueerd m.b.t. hoe te handelen bij een melding.
T.v.d. Brule zal ook dit nog vermelden in het stukje voor de buurtkrant. (actie: TvdB)
5. Stand van zaken partners
Bewoners/ondernemers:
H. Jacobs geeft aan dat hij contact heeft opgenomen met A. Braber n.a.v. het driemaandelijkse politieoverzicht
en voorgesteld om maandelijks een meldingenlijst waarin bepaalde kolommen onleesbaar zijn gemaakt aan het
beheeroverleg te overleggen. Dan is er weer elke maand een overzicht en het zou A. Braber zelf ook tijd
schelen. A. Braber zou dit opnemen met zijn leidinggevende.
Het punt komt volgende keer terug. (p.m. agenda 7 juli 2015)
GGz:
J. Manders wijst erop dat zoals eerder gemeld gebouw 1 tijdelijk in gebruik is genomen door de HIC Breda. In
september verhuist de HIC Breda naar de nieuwbouw in Breda.
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J. Manders geeft voorts aan dat hij opnieuw voornemens is bomen op het Jan Wierterrein te laten rooien c.q.
snoeien. Twee jaar geleden is daar al onderzoek naar gedaan en toen is gezegd dat wachten tot eind 2015
verantwoord zou zijn. Maar de situatie is in de afgelopen twee jaar uiteraard verergerd en J. Manders wil
daarom nu stappen gaan zetten. Hij zal in verband hiermee contact opnemen met degenen die indertijd
betrokken waren bij de plannen. (actie: JM)
Gemeente:
De vergaderplanning wordt geagendeerd op het volgende beheeroverleg. De frequentie blijft vooralsnog
eenmaal per 4 weken. De eerste vergadering na de zomer is op dinsdag 8 september van 19.00 tot 21.00 uur.
Mocht daar aanleiding toe zijn dan kan altijd tussentijds nog een extra vergadering worden belegd.

6. Rondvraag en sluiting
Van de mogelijkheid van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.
Volgende vergadering beheeroverleg: dinsdag 7 juli 2015 van 19.00 – 21.00 uur.
Hierna sluit voorzitter A. Derix de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.
Vergaderplanning na de zomer, dinsdagavond 8 september 2015 van 19.00 -21.00 uur.
p.m. Voorzitter A. Derix is dan met vakantie.
7.
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

16.

07-04-2015

18.
21.

12-05-2015
12-05-2015

23.

09-06-2015

24.

09-06-2015

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
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
Bevindingen mbt gevonden medicijnen (melding 205) nog
terugkoppelen naar melder
Mail sturen aan leden beheeroverleg ivm bezichtiging
MHU op 23-06-2015
Bericht mbt oplevering, verhuizing en operationeel
worden van MHU naar buurtkrant sturen en daarbij gang
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Door:
T. de Vos
H. Gersjes/ J.
Manders
Bewoners/politie/
Gemeente

A. Braber
M. v. Akkeren
GGz/NovadicKentron;
p.m. agenda
T. de Vos

J. Manders/H.
Gersjes
p.m.
J. Manders
F. Claus

F. Claus
J. Manders
F. Claus
T.v.d. Brule

4

25.

09-06-2015

van zaken aangeven rond melden mbt MHU
Eerdere betrokkenen bij snoei- en rooiplannen bomen op
JW terrein opnieuw benaderen

J. Manders

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
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

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.
21.

11-03-2014
08-04-2014
10-06-2014
08-04-2014

22.

08-04-2014

23.

20-05-2014
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Door:
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
allen
Allen
J. Manders/ H.
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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

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

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

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

H. Jacobs

Tilburg, 12 juni 2015
Spronk Management Support IM
Bijlage:
 Vastgesteld verslag van 12 mei 2015 (pdf)
(N.B. Naar leden beheeroverleg reeds kort na de vergadering gemaild)
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