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Gemeente Tilburg

TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN

Beheeroverleg Jan Wier

Verslag:
Datum:
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Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld)
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Jan Wierhof 7, Tilburg
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Frank Claus
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Toon de Vos
Marjo van Velthoven
Peter Hoenderkamp
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Hilde Gersjes
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Jos Spaan
Ied Meurders

GGz Breburg, Locatiemanager Jan Wier (plv. voorzitter)
projectleider gemeente Tilburg
GGz Breburg, manager VOF DD, Jan Wierhof 3
GGz Breburg, directeur Sector Innovatie en Kwaliteit
wijkregisseur gemeente Tilburg
buurtbewoner
wijkagent
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buurtbewoner, lid buurtraad
Novadic-Kentron, regiomanager
wijkagent
Jan Arendshuis, persoonlijk begeleider
verslaglegging Spronk Management Support

Verhinderd:

Arold Derix
Marc van Akkeren
Chris den Braber
Dimitri Boekelman
Mark Stalpers

onafhankelijk voorzitter (ziek)
omgevingsmanager gemeente Tilburg (vakantie)
GGz Breburg, manager bedrijfsvoering HIC Tilburg en Breda
buurtbewoner (vakantie)
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 / mededelingen
Omdat voorzitter A. Derix wegens ziekte verhinderd is, neemt J. Manders met instemming van de andere leden
van het beheeroverleg het voorzitterschap dit keer op zich. Hij opent de vergadering en heet allen welkom.
Vervolgens worden de berichten van verhindering gemeld.
Jos Spaan is als vertegenwoordiger van het Jan Arendshuis aanwezig, omdat zijn collega Debby Sluijmers nog
met vakantie is.
2. Agendavaststelling / voorstelronde
Aan de agenda wordt toegevoegd: Q & A-lijst GGz. (is nagezonden door F. Claus) Dit punt wordt bij de
rondvraag besproken.
’Kennismaking Jos Spaan en Jan Arendshuis’ wordt toegevoegd en besproken onder agendapunt 5, Stand van
zaken partners.
De aangepaste agenda wordt akkoord bevonden.
Ten behoeve van Jos Spaan volgt hierna een korte voorstelronde.
3. Vaststelling verslag 1 juli 2014
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
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Pag. 4, Stand van zaken gemeente, afsluiting Sint Jozefstraat: M. van Velthoven licht toe dat er meer klachten
zijn binnengekomen over het toegenomen autoverkeer, waaronder ook vrachtverkeer. Een definitief besluit
over de afsluiting is nog niet genomen. E.e.a. kan nog worden teruggedraaid als er veel klachten zijn.
Het is daarom belangrijk klachten te blijven melden.
Idem, onderaan, Stand van zaken GGz: de mail over het snoeien van de bomen wordt nog verstuurd.
Hedenmiddag is gestart met het verwijderen van takken die hinderlijk zijn voor de verlichting.
Pag. 5, Vergaderoverzicht: H. Gersjes geeft aan dat vergaderen op de middag voor zowel haar als voor
W. van den Broek problematisch is, aangezien op de dinsdagmiddag ook de managementvergadering van
Novadic-Kentron plaatsvindt.
Actiepunten:
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.
- N.a.v. 97, Q & A-lijst: wordt als toegevoegd agendapunt besproken onder Rondvraag.
- N.a.v. 98, Nieuwe informatieavond GGz: J. Manders geeft aan dat hiervoor op 25 augustus a.s. een datum
wordt gepland in de tweede helft van september. De datum wordt vermeld in de nieuwsbrief die
binnenkort verschijnt.
- N.a.v. 120, Informele bijeenkomst over buurtpreventie: H. Jacobs geeft aan dat M. van Akkeren voor de
bijeenkomst van de buurtraad is uitgenodigd om het plan van aanpak van de gemeente toe te lichten. De
buurtraad kijkt dan of zij daar achter kan staan.
- N.a.v. 125, Nieuwe datum controlewijkschouw: F. Claus meldt dat deze is vastgesteld op 16 oktober a.s.
om ongeveer 15.00 uur. Dit punt komt op een volgende vergadering nog aan de orde. (p.m. agenda)
De vorige wijkschouw vond een jaar geleden plaats. Naar verwachting zal er een half jaar na vestiging van
de MHU en komst van Novadic-Kentron wellicht opnieuw een wijkschouw worden gehouden.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Meldingenoverzichten
Meldingenoverzicht GGz d.d. 18 augustus:
Voorafgaand aan de bespreking van de meldingen geeft een lid van het beheeroverleg aan dat opnieuw een
melding bij de receptie van 8-8-2014 niet in het overzicht is opgenomen. Dit wordt nogal verontrustend
gevonden, omdat het niet de eerste keer is dat dit gebeurt, maar ook omdat melders die geen lid zijn van het
beheeroverleg niet de mogelijkheid hebben om te controleren of een melding is doorgegeven.
J. Manders gaat uitzoeken hoe dit is gebeurd en neemt de melding alsnog op in de lijst. (actie: JM). Op de
volgende vergadering van het beheeroverleg komt deze melding aan de orde.
Andere leden van het beheeroverleg benadrukken opnieuw de ernst van het feit dat kennelijk al driemaal een
melding niet is doorgegeven. Vanuit de GGz wordt dat bestreden; dit geldt alleen voor de melding van vandaag.
In het verleden is het voorgekomen dat enkele meldingen aanvankelijk niet op de lijst zijn gekomen, terwijl
daar wel actie op is ondernomen. J. Manders wijst erop dat de afspraak is dat altijd wordt teruggekoppeld
n.a.v. een melding maar dat een melder zelf ook altijd de vrijheid heeft om contact met J. Manders op te
nemen als men na een week nog niets gehoord heeft. Dat wordt zelfs aangemoedigd, doordat dit op voorstel
van P. Hoenderkamp standaard door de receptie zal worden aangegeven wanneer daar een melding
binnenkomt.
Naar aanleiding van de inhoud van de melding van 8-8 jl. - iemand voelde zich bedreigd – wordt erop gewezen
dat men in zo’n situatie het beste meteen contact kan opnemen met de politie via 112. Daarnaast zou gekeken
moeten worden op welke wijze iemand in zo’n situatie ondersteuning kan krijgen vanuit Jan Wier, ook wanneer
de melding niet te relateren is aan een cliënt van Jan Wier. Het kan immers ook gaan om een bedreigende
situatie voor een personeelslid van Jan Wier door een persoon die geen cliënt is.
De overige meldingen worden kort nagelopen en waar nodig toegelicht en besproken.
Een tweede melding van 1 juli 2014 komt de volgende keer nog op de lijst. (p.m. GGz)
Melding 180 hoort eigenlijk niet op thuis de lijst en is inmiddels doorgeschoven naar de politie, die de melding
verder heeft opgepakt.
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Meldingenoverzicht politie 23 juni tot 3 augustus 2014:
Er zijn in deze periode totaal 52 meldingen geweest, waarvan 22 Jan Wier gerelateerd.
N.a.v. enkele meldingen op de lijst van de politie zegt H. Jacobs dat hij graag meer informatie zou krijgen over
de cliënten op wie de Jan Wier gerelateerde meldingen van de politie betrekking hebben. Hij wil m.n. weten
van welke afdeling zij zijn, om op die manier meer zicht te krijgen op het type cliënt c.q. de afdeling die de
overlast veroorzaakt. Op die manier kan dan getoetst worden of de overlast door cliënten van de afdeling
Dubbele Diagnose inderdaad meevalt zoals de GGz aangeeft, omdat er dan een indicatie is van de mate van
overlast door DD-cliënten. Voorts is het voor de buurtbewoners belangrijk om globaal te weten waarom er
vaak politiewagens en/of ambulances op het terrein van Jan Wier rijden en welke cliënten wellicht een risico
voor de buurt zijn.
Vanuit de GGz wordt aangegeven dat de lijst van de politie daar niet voor gebruikt kan worden. Veel
interventies door de politie hebben namelijk te maken met de bedrijfsvoering van de GGz, bijvoorbeeld met
het protocol bij een vermissing e.d. Of bepaalde cliënten een risico kunnen gaan vormen valt nooit met
zekerheid te zeggen, want bij agressie speelt altijd meer zoals een reactie op de omgeving etc.
Vanuit de politie geeft A. Braber aan dat er via het Zorg en Veiligheidshuis veel contact is tussen GGz en politie
zodat politie , indien nodig, op de hoogte is van de aanwezigheid van een bepaalde cliënt.
Ook wijst A. Braber erop dat in het politiesysteem uit de feitelijke r31 0 de cliënder wtelijke r0 0 1 481.5BT19.59 s((h)-4(et7(e)4(lt
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In aansluiting hierop geeft H. Gersjes aan dat binnenkort weer gesproken wordt met de bestuurders van
Novadic-Kentron en de wethouder, waarbij een datum voor start van de bouw zeker aan de orde komt.
Politie:
Geen mededelingen.
Novadic-Kentron:
Geen verdere mededelingen.
GGz:
 Momenteel wordt alleen gewerkt aan de interne renovatie van Jan Wierhof 4 en 5.
 De nieuwsbrief van de GGz verschijnt binnenkort, met daarin de aankondiging van de nieuwe
informatieavond. Desgevraagd geeft H. Jacobs aan dat een bericht hierover in de buurtkrant vóór 30
augustus a.s. binnen moet zijn.
Jan Arendshuis Boerhaavelaan:
Jos Spaan is net als collega Debby Sluijmers persoonlijk begeleider in het Jan Arendshuis, waar jongeren wonen
tussen 16 en 20 jaar die problemen hebben met zelfstandig wonen. Gedurende een periode van anderhalf tot
twee jaar leren ze dat daar. In Tilburg zijn er twee Jan Arendshuizen, elders in het land zijn er nog twee. In elk
huis wonen maximaal 10 jongeren en zijn er twee begeleiders. Overdag en ’s avonds is er altijd iemand van de
begeleiding aanwezig.
In Tilburg verloopt de financiering via een persoonsgebonden budget (pgb) dat de meeste jongeren hebben,
voor acht jongeren loopt de financiering via de reclassering. Met alle jongeren is er iets aan de hand, bijv. een
autismestoornis, en om die reden hebben ze een pgb. Van de jongeren krijgt 75% een of andere vorm van
behandeling. Ze melden zich vrijwillig aan voor het Jan Arendshuis. De jongeren zijn soms wat rebels en
vertonen puberaal gedrag, met vooral geluidsoverlast voor de buren tot gevolg. Ze worden door de begeleiders
aangespoord tot fatsoenlijk gedrag, ook richting de buurt. Gewone contacten met de buurt vinden de meesten
lastig, omdat ze vaak wat teruggetrokken zijn. In huis worden diverse regels gesteld o.a. absoluut niet
gebruiken, ook geen sofdrugs, en matig zijn met alcohol d.w.z. dat alleen op vrijdag en zaterdag enkele glazen
zijn toegestaan. Afhankelijk van hun ontwikkeling krijgen ze steeds meer vrijheden. Momenteel zijn er geen 16en 17-jarigen, wel 18-jarigen. De meesten gaan naar school of hebben werk. Als het na twee jaar niet is gelukt
om voldoende vaardigheden te leren om zelfstandig te kunnen wonen, komen ze op een ambulante plaats of
gaan ze naar een andere stichting.
H. Jacobs wijst erop dat er ooit sprake van is geweest dat de komst van Novadic-Kentron tot gevolg zou kunnen
hebben dat het Jan Arendshuis hier zou moeten vertrekken. Ook J. Spaan zegt dat geluid ooit ergens te hebben
gelezen. Er werd toen een relatie gelegd met de behoefte aan een prikkelarme omgeving voor deze jongeren.
Maar deze buurt is voor deze jongeren een prima plek en daarom ontbreekt de noodzaak tot verhuizen.
Bovendien is er gezien het type bewoners sowieso al veel contact met GGz en/of Novadic-Kentron, zodat
niemand bang is voor de komst van Novadic-Kentron op het terrein van Jan Wier.
Desgevraagd geeft J. Spaan aan dat er op deze locatie zowel jongens als meisjes wonen, zij het dat de jongens
in de meerderheid zijn. Veel meisjes hebben borderline. De meisjes zijn in de regel wat jonger dan de jongens.
Soms worden jongeren ook bij Amarant geplaatst.
Debby en Jos zijn het aanspreekpunt voor de buurt. Opbellen via 013 5354309 of aanbellen is de beste manier
om hen te bereiken. Het is niet duidelijk of Debby Sluijmers standaard gaat deelnemen aan het beheeroverleg;
ad hoc deelname is wellicht ook een optie.
6. Rondvraag
Gezien de tijd wordt m.b.t. de Q & A-lijst van de GGz afgesproken dat eventuele opmerkingen over de vragen
op de lijst schriftelijk kunnen worden doorgegeven aan J. Manders. De lijst wordt intussen alvast op de website
gepubliceerd en kan gezien worden als een levend document dat op elk gewenst moment kan worden
aangepast.
Van de rondvraag wordt verder geen gebruikgemaakt.
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7.

Vervolgafspraken en sluiting

Vergaderplanning:
De eerstvolgende vergadering van het beheeroverleg is op 9 september a.s. in de avond van 19.00 -21.00 uur.
Tot eind 2014 ziet de vergaderplanning er als volgt uit:
9 september:
19.00 – 21.00 uur (A. Derix is dan wegens vakantie verhinderd)
30 september: 15.00 - 17.00 uur
21 oktober:
19.00- 21.00 uur
11 november: 19.00 – 21.00 uur
2 december :
15.00-17.00 uur
donderdag 18 december: 19.00 – 21.00 uur (onder voorbehoud)
Hierna sluit J. Manders als plaatsvervangend voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders
aanwezigheid en inbreng.
8.
Nr.
45.
98.

Afspraken (in overzicht)
Datum
beheeroverleg
27-03-2013
11-03-2013
01-07-2014
19-08-2014

113.

11-03-2014

120.

08-04-2014

122.

08-04-2014

127.

01-07-2014

128.

19-08-2014

129.

19-08-2014

Afspraak / actiepunt

Door:

Zorgen voor ‘warme overdracht’
Najaar 2014 nieuwe informatieavond plannen en dit t.z.t.
in nieuwsbrief GGz/NK melden aan omwonenden
Onderwerp wordt i.i.g. cliënten Dubbele Diagnose
Evenals onduidelijkheden rond politie-inzet en
ambulances e.d.
In verdere detaillering vlekkenplan ook looproutes naar
poliklinische gebouwen aangeven
Informele bijeenkomst over buurtpreventie organiseren
voor What’s app groep en andere belangstellenden.
Resultaten vervolgmeting afwachten en op basis daarvan
evt. actie ondernemen in subwijk 104
Mailtje sturen aan betrokkenen bij discussie rond
aanvraag kapvergunning over snoeien takken ivm hinder
voor de verlichting
Nagaan waarom melding van 8-8-2014 bij receptie niet is
doorgegeven
Tweede melding van 1-7-2014 toevoegen aan
meldingenlijst GGz evenals melding van 8-8-2014

T. de Vos
J. Manders/
H. Gersjes/H. Jacobs

Permanente acties/afspraken
Nr.
Datum
Permanente afspraak / actiepunt
2.
25-10-2012
Meldingenlijst GGz en lijst van politie/Centraal
Meldpunt met vergaderstukken meesturen;
29-05-2013
3.

07-11-2012

4.

16-04-2013

5.

06-02-2013

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
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Door:
F. Claus

F. Claus
J. Manders
allen
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6.

06-02-2013

7.

05-11-2013

8.

28-02-2013

9.

27-03-2013

10.

16-04-2013

11.

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.

11-03-2014

20.
21.

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

26.

10-06-2014

27.

10-06-2014

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
Vastgestelde 14-dagenlijst meldingen t.b.v. lokale
Driehoek naar F. Claus mailen;
(De door A. Braber gefilterde lijst met meldingen is de
lijst met meldingen vanuit de politie die besproken
wordt in het beheeroverleg)
Lijst meesturen met vergaderstukken beheeroverleg
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 en H.
Oostelbos 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 NovadicKentron/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 daags na de
vergadering meteen naar alle leden van de
beheergroep gemaild.
Een volgende bijeenkomst voor melders gezamenlijk
met bewoners voorbereiden en organiseren.
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GGz

F. Claus
Allen
S. Martens/A.Braber

F. Claus
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/GGzNK/buurtraad
F. Claus

J. Manders / H. Jacobs
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Tilburg, 21 augustus 2014
Spronk Management Support IM

Bijlage: Vastgesteld verslag van 1 juli 2014 (pdf)
(N.B. Naar leden beheeroverleg reeds kort na de vergadering gemaild)
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