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Verhuizing Novadic-Kentron naar Jan Wierhof gaat door
Gemeente stelt voorwaarden
De gemeenteraad heeft 4 februari 2013 ingestemd met het plan van Novadic-Kentron om een aantal
voorzieningen te verhuizen naar de Jan Wierhof in de wijk Armhoef. In deze brief vindt u meer informatie over
het besluit en het vervolg ervan.
Voorwaarden
De gemeente vindt het van groot belang dat bewoners en ondernemers zich prettig voelen in hun buurt. Over
de veiligheid maken we afspraken. De gemeente gaat direct in februari 2013 in gesprek met de beheergroep
Jan Wier en de buurtraad Armhoefse Akkers. In overleg stemmen we af hoe de buurt verder wordt
geïnformeerd en betrokken. Meer informatie over het vervolg ontvangt u in een aparte brief.
Om de leefbaarheid en de veiligheid te waarborgen, heeft de gemeente voorwaarden gesteld aan de
verhuisplannen. Op de locatie aan de Jan Wierhof is nu nog een aantal afdelingen van de zorginstelling
GGzBreburg gevestigd. Voordat Novadic-Kentron verhuist naar de Jan Wierhof moeten deze afdelingen daar
weg zijn.
Wanneer vindt de verhuizing plaats?
De voortgang is mede afhankelijk van de tijd om tot een beheerprotocol en samenwerkingsafspraken te
komen, het proces van de nog te verplaatsen GGz-voorzieningen en eventuele bezwaarprocedures. Wanneer
aan de voorwaarden is voldaan, is Novadic-Kentron van plan om als eerste de unit voor medicinale
heroïneverstrekking te verhuizen naar de Jan Wierhof. Dit is gepland voor januari 2014. In de loop van 2014
verhuizen de overige voorzieningen van Novadic-Kentron naar de Jan Wierhof.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen over het besluit en het proces, dan kunt u contact opnemen
met Paul van Esch van de gemeente Tilburg. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542
8569 en via e-mail paul.van.esch@tilburg.nl.
Ervaart u op dit moment overlast, dan kunt u bij spoedeisende meldingen bellen naar de receptie van de Jan
Wierhof via het telefoon 088 - 016 16 16. U kunt uw melding ook registeren via www.janwierhof.ggzbreburg.nl.
Het Raadsvoorstel met bijbehorende stukken en alle goedgekeurde verslagen van de huidige beheergroep zijn te
vinden via www.tilburg.nl/armhoef.

Pagina 1 van 1

