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1. Opening / mededelingen / agendavaststelling
Voorzitter A. Derix opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hierna wordt het bericht van
verhindering gemeld. D. Boekelman is enigszins verlaat.
Agendavaststelling:
Aan de agenda wordt bij 4, Meldingenoverzicht, de jaarrapportage besproken.
Voor het overige wordt de voorgestelde agenda akkoord bevonden.
2. Vaststelling verslag 10 februari 2015
Tekstueel: Op enkele punten wordt het verslag aangepast.
Naar aanleiding van:
Pag. 2, punt 2, opmerking H. Jacobs over groenvoorziening en uitstraling Jan Wierhof: vorige keer is
aangegeven dat een toekomstige overname geen invloed zou hebben op de huidige groenvoorziening en
parkeren. In de samenwerkingsovereenkomst staat echter dat het groen gehandhaafd en parkeren uitgebreid
zou worden.
J. Manders licht toe dat met een kandidaat-koper wordt gesproken over de bestaande situatie inclusief het
huidige aantal parkeerplekken. Het parkeerterrein wordt niet verkocht maar alleen gebouwen en groen
inclusief grond. F. Claus wijst erop dat in overleg met de koper wordt bepaald wat die gaat kopen. Op dat
moment is duidelijkheid omtrent het groen een relevante vraag. Afgesproken wordt om deze vraag tot dan te
parkeren. (p.m.)
H. Jacobs informeert verder wat de politiek ervan vindt dat NK de gebouwen gaat huren. De wethouder geeft
aan dat verbouw en verhuur aan NK het construct niet veranderen en e.e.a. op het moment geen politieke
consequenties heeft.
e

Pag. 2, punt 3, meldingenoverzicht, 2 alinea: Dit punt (‘de kwestie’) komt de volgende keer terug omdat
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H. Jacobs hier nog mee bezig is.
Actiepunten:
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.
Ad actiepunt 120: De avond rond buurtpreventie en WhatsApp groep wordt in april gepland en vindt plaats in
het Klasse Theater. M. van Akkeren, H. Jacobs en zo mogelijk A. Braber zijn daarbij aanwezig.
Ad actiepunt 4: T. Hamers heeft het verzoek gedaan om de digitale uitnodiging voor de open dag van de HIC
alsnog door te mailen.
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de tekstuele wijzigingen.
3. Raadsinformatiebrief
Wethouder H. Kokke geeft een korte toelichting op de brief. Door een bevoorschotting van € 500.000,= te
verlenen kan de bouw van de MHU starten, zodat de verhuizing per 1 juli 2015 kan plaatsvinden. Dit bedrag
wordt in 10 jaar tijd terugbetaald door verlaging van de gemeentelijke subsidie aan NK.
In aanvulling hierop geeft H. Gersjes aan dat het geld ervoor ook wordt verkregen uit een efficiencyslag door
reducering van de overhead. Dit gaat niet ten koste van de zorg voor cliënten in de polikliniek; de
gemeentelijke subsidie is bedoeld voor andere activiteiten in de stad van NK zoals preventie, bemoeizorg en de
gebruikersruimte. De verbouwing van de MHU wordt uitgevoerd conform de tekeningen die W. van den Broek
eerder in het beheeroverleg heeft getoond.
Het gebouw aan de Edisonlaan komt weliswaar leeg te staan maar kan pas na de verhuizing verkocht worden.
Gezien de planning wordt dat 2017. Er moet echter nu worden gestart met de bouw van de MHU, hoewel de
juridische procedure i.v.m. het beroep bij de Raad van State nog niet is afgerond.
D. Boekelman informeert wie het risico loopt op moment dat de Raad van State de bewoners in het gelijk zou
stellen.
De wethouder geeft aan dat er dan binnen de verleende vergunning een oplossing gevonden moet worden. De
vergunning is onherroepelijk en kan ook door de Raad van State niet worden ingetrokken. Het risico ligt deels
bij de gemeente, deels bij NK. De cliënten zouden in dat geval terugvallen in een methadonproject.
F. Claus geeft aan dat dan de beslissing van het college m.b.t. het verlenen van de vergunning opnieuw
beargumenteerd moet worden, opnieuw voorgelegd aan de bestuursrechter en vervolgens aan de Raad van
State. Maar naar alle waarschijnlijkheid is de verbouwing klaar en functioneert ook de MHU al als de uitspraak
van de Raad van State bekend wordt.
M. Stalpers merkt op dat bij dit soort kwesties zowel de bestuursrechter als de vergunningenrechter betrokken
zijn. Zij kunnen het met elkaar oneens zijn, wat tot vervelende situaties kan leiden.
Komende maandag 16 maart a.s. staat de raadsinformatiebrief op de agenda van de commissievergadering. De
Stichting Bescherming Woonomgeving heeft een brief met vragen gestuurd naar de raad. Het College Sanering
Zorginstellingen heeft inmiddels ook de noodzakelijke toestemming verleend voor de verbouwing.
M.b.t. de communicatie richting buurbewoners wordt het navolgende afgesproken:
 De gemeente verspreidt z.s.m. een bewonersbrief waarin wordt gemeld dat de verbouwing van start gaat
(actie: MvV)
 In de nieuwe nieuwsbrief van GGz/NK wordt een bericht opgenomen over de verbouwing op het terrein
i.v.m. de komst van de MHU (actie: JM/HG)
4.

Meldingenoverzicht en Jaarrapportage

Meldingenoverzicht GGz d.d. 10 maart 2015:
197: Deze melding was al eerder besproken.
H. Jacobs doet het verzoek de meldingen ook nog naar hem door te zetten. (actie: JM/TdV)
N.a.v. melding 199 en 200 complimenteren politie en GGz elkaar voor het snel oplossen van e.e.a.
N.a.v. het incident bij de Rabobank in november 2014 (zie verslag 13-1-2015) meldt H. Jacobs dat hij hierover
inmiddels meer informatie heeft gekregen en die aan de wijkagent heeft doorgegeven. A. Braber geeft een
mondelinge toelichting. De ingeschakelde politie is nadien nog op de afdeling bij Jan Wier geweest.
De Rabobank zou de betreffende cliënt nu voorlopig de toegang tot de bank hebben ontzegd en de GGz zou het
verzoek hebben gedaan dit op te heffen. J. Manders gaat proberen e.e.a. intern te traceren en zet het ook uit
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naar collega’s. Hij geeft aan dat er geen klacht is ingediend vanuit de Rabobank, want die zou dan bij de Raad
van Bestuur zijn terechtgekomen. Dat is echter niet het geval.
Zodra H. Jacobs meer informatie heeft over deze klacht, geeft hij dat door aan J. Manders. Wanneer het beeld
compleet is, wordt contact opgenomen met de Rabobank.
Zowel de wethouder als J. Manders spreken hun verbazing erover uit dat de Rabobank heeft aangegeven dat
het om een cliënt van Jan Wier zou gaan, iets wat in strijd is met de privacy.
Jaarrapportage meldingen 2014
H. Jacobs en T. de Vos geven een korte toelichting. Alle meldingen sinds 2012 zijn verzameld en gerubriceerd.
Het overzicht laat zien dat het aantal meldingen is gedaald en geeft een verschuiving te zien is in de
categorieën, wat te maken heeft met de verhuizing van de populatie van Jan Wierhof 2.
Voorts is er een uitsplitsing gemaakt m.b.t. de plaats waar meldingen zijn binnengekomen. Het aantal
meldingen bij de politie is toegenomen en het aantal meldingen vanuit de buurt afgenomen. (Deze laatste zijn
inclusief de meldingen vanuit Jan Wier zelf.)
De jaarrapportage is te beschouwen als een soort nulmeting, die als referentie gebruikt kan worden voor
toekomstige meldingen wanneer NK op het terrein is gekomen. Om die reden zijn de meldingen van 2012 en
2013 erbij genomen.
Afgesproken wordt dat de jaarrapportage als bijlage wordt toegevoegd aan dit verslag. (p.m.)
T. de Vos schrijft een stukje voor de nieuwsbrief waarin wordt aangegeven dat een aparte bijeenkomst voor
melders volgens het beheeroverleg geen meerwaarde meer heeft. De gang van zaken rond de meldingen loopt
goed, er wordt goed en snel teruggekoppeld en wie daar behoefte aan heeft kan altijd nog contact opnemen
met J. Manders of via het e-mailadres van de buurtraad met H. Jacobs. (actie: TdV)
5. Stand van zaken partners
Bewoners/ondernemers:
D. Boekelman en H. Jacobs willen nog even terugkomen op de discussie van de vorige keer rond de wijziging in
het aantal bedden. (zie verslag 10-2-2015, 3b)
Er zouden voor NK 24 bedden bijkomen, maar die komen er nu niet. In plaats daarvan komen de bedden van de
DD Breda bij de DD in Tilburg. Dit is in de zomer van 2014 aan de bewoners uit het beheeroverleg meegedeeld.
In het raadsbesluit wordt gesproken over 89 bedden die volgens D. Boekelman gespecificeerd zijn benoemd.
Dat waren NK bedden en het worden nu DD bedden. Hij zegt het standpunt van GGz - het aantal van 89 bedden
is nodig - te begrijpen, maar wijst erop dat buurtbewoners liefst zo min mogelijk bedden willen. Er bestaat
verschil van mening t.a.v. de interpretatie van het raadsbesluit tussen GGz/NK en bewoners in het
beheeroverleg en daarom wil D. Boekelman de escalatiemogelijkheid inzetten waarvan sprake is in het
beheerprotocol.
H. Gersjes geeft aan dat zij dan opschaalt naar haar bestuurder. Ze wijst opnieuw op de mogelijkheid om de
bestuurders uit te nodigen voor een gesprek.
J. Manders wijst erop dat het raadsbesluit betrekking heeft op het aantal bedden maar de raad niet gaat over
de verdeling daarvan. Afgesproken is dat wijziging van het aantal bedden gemeld moet worden in het
beheeroverleg, maar de raad heeft evenmin als het beheeroverleg zeggenschap over de inhoud van de zorg.
Het aantal bedden is besproken in de raad, aldus de wethouder, die aangeeft het niet eens te zijn met de
aanname van buurtbewoners dat bedden voor de DD automatisch zullen leiden tot meer overlast voor de
buurt. De raad heeft aangegeven hoe zij denkt over de wijziging, de wethouder heeft zijn visie gegeven en de
raad is vervolgens akkoord gegaan. Daarmee is de politieke discussie afgerond.
H. Jacobs en D. Boekelman brengen naar voren dat toen de raad over de wijziging m.b.t. de bedden werd
geïnformeerd, werd gezegd dat het beheeroverleg hiervan op de hoogte was. Dat wekte de suggestie dat het
beheeroverleg hiermee akkoord zou zijn. Maar van tevoren geïnformeerd zijn is niet hetzelfde als akkoord
gaan. Informeren is iets anders dan communiceren met hoor, wederhoor, wisseling van argumenten e.d.
De wethouder geeft aan dat de VVD hierover vragen heeft gesteld en daar antwoord op heeft gekregen en de
uitleg van de wethouder voor de raad volstond. Bovendien kunnen raadsleden desgewenst zelf ook contact
opnemen met leden van het beheeroverleg als ze meer willen weten, aldus de wethouder, die benadrukt
absoluut niet de indruk te hebben willen wekken dat het beheeroverleg automatisch akkoord was met de
wijziging.
J. Manders wijst op de maatschappelijke taak van GGz en NK. Men wil voldoen aan de vraag. Hier bedden leeg
laten staan en elders huren betekent dubbele kosten. Het gaat om bedden voor NK t.b.v. DD cliënten. GGz en
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NK trachten te voldoen aan hun taak met zo min mogelijk overlast voor de buurt. Het profiel dat er bij komt is
hetzelfde als van de mensen die er nu al zijn.
H. Jacobs brengt naar voren dat hij deelneemt aan het beheeroverleg om de overlast voor de buurt zo veel
mogelijk te beperken. Hoewel hij persoonlijk liever minder bedden zou zien op het terrein conformeert hij zich
aan het raadsbesluit.
T. de Vos verduidelijkt dat men op het aantal van 89 bedden is gekomen om een bepaald volume en een
daarmee samenhangende bezetting te kunnen hebben. Z.i. worden veiligheid en kwaliteit hierdoor juist
positief beïnvloed.
D. Boekelman zegt de argumentatie m.b.t. de verschuiving van de bedden te begrijpen maar is vooral op zoek
naar de invloed van bewoners.
J. Manders benadrukt opnieuw dat bewoners geen zeggenschap over de zorg hebben, op voorwaarde dat er
geen of meer overlast ontstaat. F. Claus onderschrijft dat voor het beheeroverleg de focus op overlast
essentieel is.
Novadic-Kentron:
De volgende keer is Thom van den Brule aanwezig in het beheeroverleg. Hij is de nieuwe teamleider in Tilburg
die zich operationeel gaat bezighouden met de MHU.
GGz:
De HIC is in gebruik genomen. Locatie Breda wordt verbouwd en daarom werd uitgeweken naar Oosterhout.
Het gebouw daar is echter verkocht en de bouw loopt uit. Daarom komen de cliënten van Breda tijdelijk op het
Jan Wierterrein namelijk in de periode 2 juni tot 6 oktober 2015. Ook dit wordt gemeld in de nieuwsbrief.
(actie: JM)
Politie:
Nu het weer mooier gaat worden zal de (jeugd)overlast wel wat gaan toenemen, verwacht A. Braber. Hij gaat
Jan Wierhof, Carré en de speeltuin aanmelden als wijkaandachtspunt, wat betekent dat dit gebied vaker wordt
meegenomen in de surveillance.
Naar aanleiding hiervan stelt J. Manders voor om het overleg tussen de facilitair medewerkers met een
toezichthoudende taak van Jan Wier, politie, boa’s en gemeente nieuw leven in te blazen. F. Claus neemt
hiertoe het initiatief. (actie FC)
Op voorstel van M. van Velthoven wordt dan ook een keer kennisgemaakt met leden van de beheergroep van
de speeltuin.
A. Braber wijst erop dat hij zal aanschuiven bij dit overleg. T.a.v. de aandacht voor de wijk geeft hij aan dat dit
afdelingsbreed wordt weggelegd, zodat in principe elke agent hier kan komen surveilleren. A. Braber blijft wel
de contactpersoon.
Gemeente:
M. van Velthoven geeft aan donderdag 12 maart het werk in de speeltuin van start gaat waaronder
aanbrengen van de grindkoffer en verwijderen van de keien.
M. van Akkeren geeft aan dat er diverse WhatsApp groepen bestaan in Armhoefse Akkers, bedoeld om de
slagkracht van 112 te vergroten en meer informatie over strafbare feiten aan elkaar door te geven. Momenteel
doen 160 mensen hieraan mee in de wijk. Het voordeel ervan is dat niet iedereen de politie gaat bellen en er
voor de politie veel informatie beschikbaar is. E.e.a. is gelopen via Adryo Toorians. Voor de WhatsApp groep
zijn mensen benaderd die op strategische plekken wonen, een inbraak hebben meegemaakt of aangesloten zijn
bij de Facebook pagina van Armhoefse Akkers. Deelnemers worden van tevoren gescreend. Er komt nog een
oproep in de wijkkrant.
6. Rondvraag en sluiting
M. van Velthoven geeft aan dat ze de volgende keer niet aanwezig zal zijn.
H. Jacobs informeert of er sprake is van een toename van het aantal inbraken in de buurt, omdat er vanuit de
politie een oproep is gedaan om waakzaam te zijn.
A. Braber geeft aan dat dit standaard is en afkomstig vanuit de Taskforce.
Volgende vergadering beheeroverleg: dinsdag 7 april 2015 van 19.00 – 21.00 uur.
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Hierna sluit voorzitter A. Derix de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.
Vergaderplanning tot zomer 2015:
7 april
12 mei
9 juni
7 juli
steeds op de dinsdagavond van 19.00 -21.00 uur.

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

10-03-2015

In april bijeenkomst plannen in Klasse Theater

143

02-12-2014

T.z.t. tekeningen gebouwen 1,2 en 3 tonen in
beheeroverleg ivm eventuele wijzigingen mbt looproutes

2.

13-01-2015

4.

10-02-2015

6.

10-02-2015

Afspraken i.h.k.v. triaswebmeldingen opnieuw onder de
aandacht brengen van medewerkers JW nav incident bij
Rabobank
HIC verzoeken uitnodiging voor open dag digitaal aan te
leveren om deze alsnog te kunnen doormailen naar leden
beheeroverleg
Nieuwe informatieavond koppelen aan opening MHU

8.

10-03-2015

9.

10-03-2015

10.
11.
12.

10-03-2015
10-03-2015
10-03-2015

13.

10-03-2015

Kandidaat-koper t.z.t. de vraag voorleggen vragen wat de
plannen zijn t.a.v. het groen op het JW terrein
Via bewonersbrief z.s.m. communiceren dat verbouwing
MHU van start gaat;
In GGz Nieuwsbrief melden dat verbouwing van start is
gegaan; ook melden dat cliënten HIC Breda tussen juni en
oktober 2015 op het JW terrein komen
Meldingen alsnog doorzetten naar H. Jacobs
Jaarrapportage als bijlage toevoegen aan verslag
Stukje schrijven over jaarrapportage in nieuwsbrief en
aangeven dat aparte bijeenkomst voor melders geen
toegevoegde waarde heeft
Overleg toezichthouders JW, boa’s, politie en gemeente
organiseren
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Door:
T. de Vos
H. Gersjes/ J.
Manders
Bewoners/politie/
Gemeente

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

T. Hamers

J. Manders/H.
Gersjes
p.m.
M.v.Velthoven

J. Manders

J. Manders/T.de Vos
notuliste
T. de Vos

F. Claus
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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
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

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

24.

20-05-2014

25.

10-06-2014
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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.
Gersjes/gemeente
A. Braber/J. Manders
Gemeente/GGz-
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richting buurtbewoners regelmatig communiceren.
26.

10-06-2014

27.

10-06-2014

28.

21-10-2014/
13-01-2015

29.

21-10-2014

30.

11-11-2014

Het definitieve verslag wordt voortaan zo mogelijk
daags na de vergadering meteen naar alle leden van
de beheergroep gemaild.
Een volgende bijeenkomst voor melders gezamenlijk
met bewoners voorbereiden en organiseren.
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

NovadicKentron/buurtraad
Notuliste

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

H. Jacobs

Tilburg, 16 maart 2015
Spronk Management Support IM
Bijlagen:
 Vastgesteld verslag van 10 februari 2015 (pdf)
(N.B. Naar leden beheeroverleg reeds kort na de vergadering gemaild)
 Jaarrapportage meldingen

Vastgesteld verslag beheeroverleg Jan Wier d.d. 10 maart 2015

8

Jaarrapportage meldingen bij meldingen Jan Wierhof en politie 2014
Ten behoeve van beheeroverleg Jan Wierhof
Opgesteld door Hein Jacobs (bewoner lid beheeroverleg) en Toon de Vos (GGz Breburg, lid
beheeroverleg)
Uitgevoerde analyse:
We hebben allereerst controle uitgevoerd op de juistheid en volledigheid van de beschikbare
gegevens. Uitgangspunt was het totale meldingenbestand aanwezig bij GGz Breburg. Hierop zijn
enige correcties toegepast o.a. in de categorisering van de politiemeldingen in 2013 en aanvulling
met politiemeldingen uit 2014.
Resultaat:
Toelichting categorieën:
0.
Niet gecategoriseerd. Deze meldingen, uit voornamelijk 2012, zijn afkomstig van andere
lijsten dan van de meldingenlijst Jan Wier (zie tabel 2 in bijlage)
1.
Gebruik van middelen en/of dealen en bijbehorend vuil/afval
2.
Schreeuwende agressieve, angstaanjagende cliënten van GGz Breburg
2a.
Melding vermissing bij politie met OAT (Opsporing Aanhouding Terugbrengen) verzoek.
Persoon teruggekeerd. Alleen administratieve handelingen. Dit is een afsplitsing van 2.
3.
Een slapende zwerver van Jan Wierhof
4.
Omgevingsproblemen: verkeersovertredingen, donkere plekken, bankjes op verkeerde
plekken
5.
Overig, niet van Breburg

Jaar
En maand
2012- totaal
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2013 - totaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Categorieën
0
57
2
3
2
4
4
29
5
6
2
13
6
4
2
1

1 2
15 24

2
5 7
6 6
4 5
3
1
24 55
1 2
1
3 3
3 4
4 6
3 12
2 8
1 2
2 7
3 8
1 1
1 1

3
9

2
4

4
5

4
1

5 2a
11

1
1
2
3
3

3
28 9

2
3
10
4
6
3
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2
2
2
1

1
1

1
29
3
2
2
2
4
3
3
1
4
2
3

45

6
6
4
6
7
2
2
2
10

Eindtotaal
121
2
3
3
7
24
49
17
12
4
203
12
7
10
19
26
34
24
16
15
18
6
16

9

Jaar
Categorieën
En maand
0
1 2
3 4 5
2014- totaal
4 66
7 30
1
1
5
2
2
3
3
1 3
6
4
6
5
5
9
2 1
6
1 7
3 1
7
7
2 4
8
1
1
9
1 7
10
9
11
7
4
12
1 7
Eindtotaal
70
43 145 37 21 70
Tabel 1: overzicht aantal meldingen per categorie per maand

2a
68
3
4
4
2
9
6
7
7
3
10
7
6
113

Eindtotaal
175
9
9
14
13
21
18
20
9
11
19
18
14
499

Conclusies:
Als we het totaal van de meldingen overzien van 2012-2014 dan valt op dat sinds 2013 de meldingen
afnemen. Met name in twee categorieën, te weten categorie 3 (slapende zwerver) en categorie 1
(Gebruik van middelen en/of dealen en bijbehorend vuil/afval). De slapende zwerver is oktober 2013
uit de gemeente Tilburg vertrokken. En de bewoners van Jan Wierhof 2 zijn eind 2013/begin 2014
van Jan Wierhof vertrokken naar elders in GGz Breburg. Daarmee is nauwelijks nog sprake van
druggerelateerde overlast op Jan Wier.
Een verdere uitwerking van tabel 1 zien we in tabel 3 in de bijlage. In deze tabel is nu onderscheid
gemaakt of het een politiemelding betreft (j) of niet (n). Hierin zien we dat de politiemeldingen zijn
toegenomen van 110 in 2013 naar 132 in 2014. Tegenover de toename van de politiemeldingen zien
we echter dat de overige meldingen Jan Wier met meer dan de helft zijn afgenomen, van 93 in 2013
naar 43 in 2014.
Opvallend hierbij zijn de meldingen van categorie 2. In 2013 zijn de meldingen in categorie 2 gelijk
verdeeld zijn zowel over de politiemeldingen (28) als meldingen Jan Wier (27). Dit terwijl in 2014 de
politiemeldingen in categorie 2 bijna verdubbeld zijn tot 52, terwijl deze bij meldingen Jan Wier bijna
gehalveerd zijn tot 14.
Bij een nadere beschouwing zien we een belangrijke oorzaak in het feit dat in 2014 er 132
politiemeldingen zijn geweest, waarvan nagenoeg allemaal (127) door Jan Wier zelf gemeld zijn als
interne melding. Van de 5 meldingen bij meldingen Jan Wier, allen van categorie 5, betreft het
zwervers, parkeerprobleem en controle persoon, Hierbij aangemerkt dat een melding bij de politie
alleen op de lijst van politiemeldingen komt als deze door de politie als Jan Wier gerelateerd wordt
gezien.
Ter vergelijking: In 2013 waren van de 110 politiemeldingen er 94 door Jan Wier gemeld en 16 door
buurtbewoners. Van deze 16 meldingen gingen er 5 over zwervers, 5 over verwarde personen en 6
over alcohol/drugs.
Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat met betrekking op categorie 2 er een sterke toename
is van politie-inzet binnen de muren van GGz Breburg, terwijl er een sterke afname is van politieinzet buiten de GGz muren.
De algemene trend die zichtbaar is in de cijfers is dat de overlast door cliënten in de omgeving van
Jan Wier merkbaar afgenomen is.
Onduidelijk is, volgens de bewoners of deze trend gehandhaafd zal blijven wanneer de bezetting op
het terrein gaat veranderen. Nu is sprake van een relatief magere bezetting.
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BIJLAGEN

4
1

20
27
16
9
19

1
1

1
1

1

1

10
10

10
3 42
132
52

2

3 14

1 17

5

12
68
6 228

23

Eindtotaal

13
13

4
28
12

43
4
14
7
18
198

96

Wijkpolitie/B.Bikers

2
2

Politie meldingen

5
5

Wijkpolitie

1
1

Politie

1
1

1 17
1 17

Klasse Theater

GGZ Interne meldingen

Commissie Jan Wierhof

Centraal Meldpunt

3 13
3 13

Politie/centraal meldpunt

15
24
9
5
11
91

1
1

Lijst klachten Jan Wierhof

64

Lijst buurt, niet bekend gemaakt bij politie, gemeente of GGZ

2012
0
1
2
3
4
5
2013
0
1
2
3
4
5
2a
2014
1
2
4
5
2a
Eindtotaal

BeheerOverleg

Kolomlabels

Rijlabels

Aantal van Categorie

121
57
15
24
9
5
11
203
13
24
55
28
9
29
45
175
4
66
7
30
68
499

Tabel 2: overzicht aantal meldingen per categorie per jaar per meldingenlijst

Tabel 3: overzicht aantal meldingen per categorie per maand, met onderscheid wel (j) of niet (n)
afkomstig van een politielijst.
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