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Gemeente Tilburg

TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN

Verslag:
Datum:
Locatie:

Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld)
14 juni 2016 (19.00 – 20.15 uur)
Jan Wierhof 11 Tilburg

Aanwezig:

Johan Manders

Verhinderd:

Beheeroverleg Jan Wier

Marco Klessens
Chris Liebregts
Sandra van Doremalen
Marc van Akkeren
Hein Jacobs
Peter Hoenderkamp
Ied Meurders

GGz Breburg, locatiemanager Jan Wier, manager Dubbele Diagnose
wnd. voorzitter
gemeente Tilburg, projectleider, opvolger B. Simons
wijkregisseur gemeente Tilburg , opvolger M. van Velthoven
teamleider MHU, opvolger T. van den Brule
omgevingsmanager gemeente Tilburg
buurtbewoner, lid buurtraad
buurtbewoner
verslaglegging Spronk Management Support

Arold Derix
Hans Kokke
Mayda Menting
Chris den Braber
Dimitri Boekelman
Lieve van den Berg
Michael Kanavan

onafhankelijk voorzitter
wethouder gemeente Tilburg
Klasse Theater
GGz Breburg, manager bedrijfsvoering HIC Tilburg
buurtbewoner
waarnemend wijkagent
politie

N.B. De vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op:
www.tilburg.nl (zoekterm ‘Jan Wier’)
www.armhoefseakkers.nl
www.janwierhof.ggzbreburg.nl
1. Opening / /voorstelronde/ agendavaststelling
Omdat A. Derix verhinderd is, opent J. Manders als waarnemend voorzitter de vergadering. Hij heet iedereen
welkom en meldt de berichten van verhindering.
Marco Klessens is de nieuwe projectleider van de gemeente en vervangt Berry Simons nu die zich bezighoudt
met de azc’s. Hierna volgt er een korte voorstelronde.
Agenda:
De agenda wordt akkoord bevonden.
2. Mededelingen
Via J. Manders bedankt M. Menting de leden van het beheeroverleg voor de kaart met felicitaties die ze
ontving ter gelegenheid van haar huwelijk.
Stand van zaken evaluatie
M. Klessens licht dit punt toe. De buurtraad heeft aangedrongen op een externe partij i.v.m. de evaluatie en
heeft dhr. Terpstra daarvoor aangedragen. De burgemeester is hiermee akkoord gegaan. In eerste instantie zou
de buurtraad e.e.a. zelf verder regelen maar inmiddels is in overleg de opdracht weer teruggelegd bij de
gemeente die opdrachtgever wordt mits het beheeroverleg hiermee instemt. M. Klessens zal dan op korte
termijn contact opnemen met dhr. Terpstra. Wanneer deze bereid is de evaluatie te begeleiden, wordt nader
bezien hoe e.e.a. in te steken. Het idee is om hem voor te stellen een plan van aanpak te maken en in gesprek
met diverse stakeholders op procesniveau te evalueren.
De aanwezige leden van het beheeroverleg stemmen ermee in dat de gemeente opdrachtgever wordt.
M. Klessens zal dhr. Terpstra gaan benaderen voor deze opdracht.

Vastgesteld verslag beheeroverleg Jan Wier d.d. 14 juni 2016

2

3. Vaststelling verslag 17 mei 2016
Tekstueel: Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
Pag. 1, laatste alinea: Lout Donders, de voorzitter van de buurtraad, zal wederom voor de vergadering van het
beheeroverleg worden uitgenodigd.
e
Pag. 2, 2 alinea: geneesheer-directeur van GGz Breburg, de heer S. de Jong, is uitgenodigd om op de volgende
vergadering van 12 juli a.s. een toelichting te geven over het omgaan met vrijheden en het verstrekken van
informatie aan derden.
Pag. 2, punt 4, laatste alinea: aanpassing bestemmingsplan: de gemeente heeft aangekondigd dat het
bestemmingsplan t.z.t. wordt herzien. Dat is aangegeven door de makelaar zodat een koper daarvan op de
hoogte is.
Pag.4, Afspraken/ actiepunten:
Ad 11, vergaderingen beheeroverleg inplannen tot eind 2016: M. Klessens neemt dit op zich. (actie: MK)
J. Manders stelt voor om te kijken of een vier- dan wel zes-wekelijkse frequentie het meest wenselijk is.
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd, waarna het verslag ongewijzigd wordt vastgesteld.
4. Meldingenoverzichten d.d. 12 juni 2016
Meldingenoverzicht gemeente mei 2016
Er zitten geen bijzonderheden in, aldus M. van Akkeren.
P. Hoenderkamp wijst erop dat vandalisme niet op de lijst voorkomt. Navraag bij L. van den Berg leerde dat de
reden hiervan is dat er nauwelijks sprake is van vandalisme in de buurt. De leden van het beheeroverleg
zouden het prettig vinden als vandalisme als aparte categorie wordt opgenomen. M. van Akkeren legt dit voor
aan de politie.
(actie: MvA)
Meldingen GGz 14 juni 2016:
Er zijn diverse meldingen geweest m.b.t. geluidsoverlast. Er komt meer hangjeugd wat ook samenhangt met de
tijd van het jaar. J. Manders heeft L. van den Berg verzocht wat vaker te laten patrouilleren.
H. Jacobs zal dit deze locatie doorgeven aan het buurtpreventieteam met de vraag regelmatig hier te lopen.
Verder blijkt er nogal wat geluidsoverlast te zijn van de bruiloften en partijen die bij Het Klasse Theater worden
gehouden.
M.b.t. de melding over een cliënt van de HIC die buurtbewoners lastigviel geeft J. Manders aan dat deze
persoon inmiddels is ontslagen en naar een andere stad is vertrokken.
Er zijn ook twee meldingen die in verband worden gebracht met cliënten van de MHU en behandeld worden
door S. van Doremalen. Aan melding 256 over overlast door een cliënt van de MHU die in de buurt is komen
wonen wordt nog gewerkt. Er doen verschillende verhalen de ronde. Deze cliënt heeft zelf om
woonbegeleiding vanuit Traverse gevraagd en de woonbegeleider heeft al bemiddeld, maar de buurt merkt
daar nog niet veel van. S. van Doremalen zoekt dit verder uit en zal ook contact opnemen met de
woonbegeleiding.
(actie: SvD)
M. Klessens vraagt zich af hoe wonen in de buurt zich verhoudt met de afspraak dat cliënten van de MHU zich
niet mogen ophouden binnen een straal van 500 meter van de MHU. J. Manders en S. van Doremalen geven
aan dat m.b.t. wonen geen afspraken zijn gemaakt; kennelijk is dat eerder niet als een mogelijkheid gezien.
Verslaving komt binnen alle lagen van de bevolking voor. Bij sommige mensen merk je daar niets van en leidt
het niet tot overlast, bij anderen wel.
H. Jacobs vraagt of dit soort overlast in de toekomst vaker gaat voorkomen door reducering van het
intramurale deel van de zorg. J. Manders beaamt dat verwarde mensen overal een steeds groter probleem
veroorzaken. Politie, gemeente en andere instanties zijn er nadrukkelijk mee bezig en denken na over een
goede aanpak.
5. Definitief rapport 1-meting voorjaar 2016
M.b.t. de 1-meting Jan Wierhof en de navolgende stappen heeft M. van Akkeren een procesvoorstel gemaakt .
De inhoud ervan wordt hier weergegeven :
a. 1-meting en procesvoorstel bespreken in beheeroverleg d.d. 14 juni.
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b.
c.

d.
e.
f.

Indien daar behoefte aan is, kan Margot Hutten die vanaf 20 juni terug is van vakantie nog
aanvullende tabellen aanleveren.
De verschillende deelnemers aan het beheeroverleg reageren vóór 1 juli op de 1- meting.
Vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: Wat vertelt de 1-meting ons? Welke conclusies trekken we daaruit?
Welke acties kunnen we eraan verbinden?
(actie: allen)
Een vertegenwoordiging van het beheeroverleg vormt een voorbereidingsgroepje dat de uitkomsten
in week 27 (de week van 4 juli) bespreekt en een voorzet doet voor een gezamenlijke conclusie.
Besluitvorming over de 1-meting en de conclusies worden besproken in het beheeroverleg d.d. 12 juli.
Informatieronde: raadsbrief; publicatie op diverse sites (buurtraad, GGz Breburg, gemeente).
Gezien het interne proces bij de gemeente - de raadsbrief moet in het college worden vastgesteld kan de informatieronde op vrijdag 22 juli zijn.

Reacties op het voorstel vanuit het beheeroverleg en afspraken:
Een prima procesvoorstel.
Kanttekening: zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid.
Aanvulling: ook aan de buurtraad een reactie op het onderzoek vragen
J. Manders, S. van Doremalen, H. Jacobs (en wellicht D. Boekelman) participeren in het
voorbereidingsgroepje. M. van Akkeren is ‘aanjager’ en zal zorgen voor een datumprikker.
(actie: MvA)
6. Stand van zaken partners
Bewoners/ ondernemers:
H. Jacobs geeft aan dat hij nog even contact opneemt met J. Manders om te zien of de GGz betrokken kan
worden bij plannen m.b.t. ‘het parkje van toen’, tegenover de MHU. Geen verdere mededelingen.
Gemeente:
Geen mededelingen.
Novadic-Kentron:
Geen mededelingen.
Politie:
N.v.t.
GGz:
J. Manders heeft een paar mededelingen:
Hij zal voor de wijkkrant een stukje aanleveren over de stand van zaken m.b.t. de verbouwing.
De aanmeldingen voor het SMS Alert lopen prima; inmiddels hebben 30 buurtbewoners zich daarbij
aangesloten.
Eén van de vertegenwoordigers van de gemeente in het beheeroverleg zal zich eveneens aanmelden voor
het SMS Alert en doet dat via het Jan Wier meldingenadres.
Jan Wierhof 8 staat leeg. GGz Breburg denkt na over invulling ervan. De jeugdafdeling is naar het pand
naast de HIC verhuisd.
7. Vervolgafspraken
De volgende vergadering vindt plaats op 12 juli van 19.00 – 21.00 uur.
I.v.m. de zomervakantie is de eerstvolgende vergadering na die van 12 juli gepland op 6 september 2016.
N.B. De vergaderingen vinden tot nader order plaats in Jan Wierhof 11 (ingang Boerhaavestraat).
p.m. J. Manders is op 6 september wegens vakantie afwezig.
8. Rondvraag en sluiting
S. van Doremalen doet namens Thom van den Brule aan eenieder het verzoek om diens mailadres te
verwijderen uit de mailinglijst.
H. Jacobs informeert naar de stand van zaken m.b.t. de controle van de beddentelling.
De accountant zou dat doen, aldus J. Manders. Hij gaat er achterheen. (actie: JM)
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Hierna sluit J. Manders als waarnemend voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid
en inbreng.

9.
Nr.
45.
28

Afspraken/ acties
Datum
beheeroverleg
27-03-2013
06-10-2015

32.

03-11-2015

4.

12-01-2016

11.

05-04-2016

16.

05-04-2016

23

14-06-2016

24.

14-06-2016

25.

14-06-2016

26.
27.

14-06-2016
14-06-2016

28.

14-06-2016

14 juni 2016
Afspraak / actiepunt

Door:

Zorgen voor ‘warme overdracht’
Zo mogelijk verlichting plantsoen bij JW 1 meenemen in
nieuwe verlichtingsplan
e
In 4 kwartaal 2016 presentatie detaillering rest
vlekkenplan incl. loop- en rijroutes
Overzicht gemeente meldingen mailen naar leden
beheeroverleg
Vergaderingen beheeroverleg plannen tot eind 2016
met een frequentie van 4 of 6 weken
Intern kijken naar mogelijkheid interessante informatie
obv incidentenlijst van gemeente
Verzoek aan politie om vandalisme als aparte categorie
op te nemen bij de meldingen
Melding 256 verder uitzoeken, ook bij betreffende
woonbegeleiding
Vóór 1 juli a.s. schriftelijk reageren op 1-meting voorjaar
2016
Buurtraad vragen om een reactie op 1-meting
Initiatief nemen voor bijeenkomst kleine groep ivm
voorbereiding 1-meting en datumprikker sturen
Contact opnemen met accountant ivm beddentelling

T. de Vos
p.m. GGz
J. Manders
M. Klessens
M. Klessens
M. Klessens
M. van Akkeren
S. van Doremalen
allen
M. van Akkeren
M. van Akkeren
J. Manders

Tilburg, 16 juni 2016
Spronk Management Support IM
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