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Gemeente Tilburg

TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN

Beheeroverleg Jan Wier

Verslag:
Datum:
Locatie:

Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld)
9 september (19.00 – 20.15 uur)
Jan Wierhof 7, Tilburg

Aanwezig:

Johan Manders
Frank Claus
Marjo van Velthoven
Mayda Menting
Hein Jacobs
Dimitri Boekelman
Hilde Gersjes
Ad Braber
Ied Meurders

GGz Breburg, Locatiemanager Jan Wier (plv. voorzitter)
projectleider gemeente Tilburg
wijkregisseur gemeente Tilburg
Klasse Theater
buurtbewoner, lid buurtraad
buurtbewoner
Novadic-Kentron, regiomanager
wijkagent
verslaglegging Spronk Management Support

Verhinderd:

Arold Derix
Marc van Akkeren
Chris den Braber
Mark Stalpers
Peter Hoenderkamp
Ton Hamers
Toon de Vos
Sabine Martens
Debby Sluijmers

onafhankelijk voorzitter (vakantie)
omgevingsmanager gemeente Tilburg
GGz Breburg, manager bedrijfsvoering HIC Tilburg en Breda
Stichting Carré
buurtbewoner
GGz Breburg, manager VOF DD, Jan Wierhof 3
GGz Breburg, directeur Sector Innovatie en Kwaliteit
wijkagent
Jan Arendshuis, persoonlijk begeleider (vakantie)

N.B. De vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op:
www.tilburg.nl (zoekterm ‘Jan Wier’)
www.armhoefseakkers.nl
www.janwierhof.ggzbreburg.nl

1. Opening / mededelingen / agendavaststelling
Omdat voorzitter A. Derix ditmaal wegens vakantie verhinderd is en ook T. de Vos afwezig, neemt J. Manders
wederom met instemming van de aanwezige leden van de beheergroep het voorzitterschap op zich.
Hij opent de vergadering en heet allen welkom, waarna de berichten van verhindering worden gemeld.
Wijkagent A. Braber heeft nog een overzicht nagezonden van de meldingen van de politie, maar dit per abuis
alleen aan F. Claus gemaild. Het wordt t.z.t. aan de overige leden van het beheeroverleg doorgestuurd en op de
volgende vergadering besproken. (p.m. agenda 30-9-2014)
De voorgestelde agenda wordt akkoord bevonden.
2.

Vaststelling verslag 19 augustus 2014

Tekstueel:
Er worden enkele tekstuele aanpassingen aangebracht in het verslag.
Naar aanleiding van:
Pag. 2, Afsluiting Sint Jozefstraat: Desgevraagd licht M. van Velthoven toe dat er steeds meer klachten
binnenkomen over het toegenomen autoverkeer. In oktober worden er metingen uitgevoerd, waarna een
definitief besluit over de afsluiting wordt genomen.

Actiepunten:
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De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.
N.a.v. 98, Nieuwe informatieavond GGz: J. Manders geeft aan dat de datum hiervoor dinsdag 30 september is
om 19.30 uur; inloop vanaf 19.15 uur. (Zie verder de website van GGz Breburg onder: Nieuws).
Dit punt komt terug onder agendapunt 5 bij: GGz.
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen.
3. Meldingenoverzichten
Meldingenoverzicht GGz d.d. 9 september 2014:
De meldingen worden kort nagelopen en waar nodig toegelicht en besproken.
N.a.v. melding 179: die is al afgehandeld maar stond nog niet op de vorige lijst.
N.a.v. melding 180: deze wordt geschrapt omdat op de vorige vergadering van 19 augustus jl. al was
geconstateerd dat deze niet thuishoort op de lijst en daarom is doorgeschoven naar de politie, die e.e.a.
verder heeft opgepakt. (Zie verslag 19-8-2014 pag. 2 onderaan)
N.a.v. 182: het is niet bekend op elke persoon deze melding betrekking heeft.
H. Gersjes doet de suggestie om in dit soort situaties het aan Traverse verbonden outreachend interventie
team (OIT) in te schakelen. Dat benadert iemand die dakloos is en probeert hem/haar te bewegen elders
onderdak te krijgen.
N.a.v. 184: deze melding waarbij het ging om een persoon die was opgenomen in Jan Wier, was nog niet
afgehandeld op het moment dat de lijst werd samengesteld. J. Manders heeft t.a.v. zowel de melder als de
receptie en de afdeling aangegeven dat het de verantwoordelijkheid was/is van de betreffende afdeling
om in actie te komen n.a.v. zo’n melding. De receptie rechtstreeks contact laten opnemen met de afdeling
werkt het beste.
J. Manders geeft aan dat de nagekomen melding van 8-8-2014 (zie verslag 19-8-2014 pag. 2, agendapunt 4)
pas vandaag kon worden opgepakt vanwege vakantie van enkele betrokkenen, zodat hij pas hedenochtend
e.e.a. heeft kunnen uitzoeken. Dit heeft hij ook al via de mail aangegeven aan de melder.
Die zegt daar begrip voor te hebben, maar niettemin teleurgesteld te zijn dat de melding nog niet op de lijst
stond. De melder geeft opnieuw aan bezorgd te zijn dat er vaker meldingen, en dan van buurtbewoners die
e.e.a niet kunnen controleren, niet goed doorkomen.
Zowel J. Manders als F. Claus benadrukken dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkómen dat het
misgaat en er daarom heel zorgvuldig wordt omgegaan met meldingen. Maar als er niet wordt gemeld, kan er
uiteraard geen actie worden ondernomen.
N.B. De volgende keer komt deze melding als nummer 185 op de meldingenlijst. (p.m. JM)
J. Manders licht toe dat het bij deze melding ging om een insluiper bij Jan Wier, die door de politie was
verwijderd. Vervolgens is deze persoon gaan rondhangen en heeft zich elders nogal intimiderend opgesteld.
J. Manders heeft ook met de receptie besproken dat wanneer iemand aangeeft hulp nodig te hebben, altijd
gekeken wordt naar een mogelijkheid om zo iemand vanuit Jan Wier te ondersteunen. Hij zegt ervan overtuigd
te zijn dat hier een volgende keer anders mee wordt omgegaan.
Tot slot geeft J. Manders nogmaals aan het buitengewoon vervelend te vinden dat het incident niet is gemeld
conform de gemaakte afspraken, maar ook omdat de gang van zaken van invloed is op zijn eigen
geloofwaardigheid.
Meldingenoverzicht politie 18 augustus tot 31 augustus 2014:
Er zijn in deze periode totaal 10 meldingen geweest, waarvan 6 Jan Wier gerelateerd.
De meldingen van 4-17 augustus 2014 worden, zoals eerder gemeld, nagestuurd en op de volgende
vergadering besproken.
Desgevraagd geeft A. Braber aan dat er soms sprake is van een dubbele melding van hetzelfde incident, wat
weleens verwarrend kan zijn.
4. Stand van zaken samenwerkingsovereenkomst
(Zie het meegestuurde verslag van de bijeenkomst d.d. 1 september 2014)
F. Claus geeft een korte mondelinge toelichting. Tijdens de bijeenkomst zijn de wensen en zorgen van de
bewoners puntsgewijs besproken met de wethouder en met de bestuursvoorzitters G. van Weelden van GGz
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Breburg en W. Tibosch van Novadic-Kentron. Op het door F. Claus gemaakte verslag zijn twee reacties
gekomen. H. Oostelbos heeft aangegeven na eerste lezing in ieder geval een opmerking te missen van G. van
Weelden dat ook nu al zwaarste groepen cliënten op het terrein aanwezig zijn. Deze opmerking wordt
toegevoegd. Wellicht komen er nog meer aanvullingen/wijzigingen van de kant van H. Oostelbos.
G. van Weelden heeft enkele nuanceringen aangebracht.
Duidelijk is geworden dat de SOK voorlopig even blijft liggen. De wethouder gaat dit melden aan de
raadscommissie en zal feitelijk verslag doen van de huidige stand van zaken.
D. Boekelman spreekt als zijn zorg uit dat, wanneer de SOK ver vooruitgeschoven wordt, één van de partijen in
ieder geval gelijk krijgt dat het niet mogelijk is om goed samen te werken. In het beheeroverleg wordt er wel
goed samengewerkt, ook al staan de partijen soms lijnrecht tegenover elkaar. D. Boekelman zou graag zien dat
er m.n. gekeken wordt naar punten uit de SOK waar men het wél met elkaar over eens is.
H. Jacobs wijst erop dat één van de partijen bij de SOK de buurt is, die vertegenwoordigd wordt door andere
mensen dan degenen die deelnemen in het beheeroverleg. De bewoners die namens de buurt betrokken zijn
bij de SOK zijn ook nog in een juridische strijd verwikkeld. H. Jacobs verwacht dat, zodra daar uitsluitsel over is,
de besprekingen sneller gaan verlopen.
5. Stand van zaken partners
Bewoners/ondernemers:
D. Boekelman heeft een mail ontvangen van P. Hoenderkamp n.a.v. de van moord verdachte GGz-cliënt uit
Vught. (Zie Brabants Dagblad d.d. 9 september 2014) P. Hoenderkamp informeert of deze ‘zware gevallen’ ook
bij Jan Wier aanwezig zijn en of de GGz n.a.v. deze zaak de protocollen gaat herzien.
Vanuit de GGz wordt aangegeven dat er inderdaad cliënten op het terrein zijn met een vergelijkbare stoornis.
De afdeling High Intensive Care (HIC) is een gesloten afdeling waar mensen verblijven die een gevaar voor
zichzelf en/of de omgeving vormen.
N.a.v. de tweede vraag geeft J. Manders aan dat de GGz niet zelf de protocollen kan veranderen, omdat dat de
verantwoordelijkheid is van de inspectie. N.a.v. een incident wordt getoetst of de GGz kan aantonen dat zij
rechtmatig en wetmatig heeft gehandeld. In verband hiermee bestaat er binnen de instelling een apart bureau
- Bureau geneesheer-directeur - dat een deel van de rol van de inspectie op zich neemt, zoals toetsing van de
regels.
In principe kan iedereen een melding doen bij de inspectie. De GGz heeft echter een meldingsplicht,
bijvoorbeeld ingeval van een poging tot zelfdoding.
D. Boekelman heeft nog een mail ontvangen van een buurtbewoner, waarin deze o.m. veel vragen stelt m.b.t.
cliënten van de GGz.
J. Manders verzoekt D. Boekelman deze persoon te attenderen op de Q & A lijst van de GGz die op de site te
vinden is. Op de informatieavond van 30 september a.s. is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.
Gemeente:
M. van Velthoven licht toe dat de aannemer die de speeltuin gaat aanleggen dit gaat doen conform het
oorspronkelijke voorstel. Op 22 september a.s. start de aanleg en op 1 november is de speeltuin gereed, zodat
de aanleg binnen het plantseizoen valt.
F. Claus meldt dat er nog bezwaren zijn ingediend tegen de toekenning van de omgevingsvergunning. De
inhoud daarvan is nog niet bekend wegens de al eerder genoemde administratieve achterstand bij de
rechtbank. E.e.a. heeft gevolgen voor de start van de bouw van de MHU. Het is dan ook van belang dat de
inhoud van deze bewaren snel duidelijk wordt .
Politie:
Geen mededelingen.
Novadic-Kentron:
Geen mededelingen.
GGz:
 Informatieavond 30 september:
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In de nieuwsbrief van de GGz is het programma te vinden. In de wijkkrant staat een aankondiging van deze
avond. Gekozen is voor een wat andere opzet. De afdeling Dubbele Diagnose staat centraal en er zijn 4
workshops van 20 minuten waaruit men kan kiezen. J. Manders zelf is aanwezig niet wegens vakantie, T.
de Vos neemt waar.
Nieuwsbrief GGz:
De nieuwe nieuwsbrief staat op de site.
M. Menting geeft aan dat bewoners en ondernemers van Carré hoogstwaarschijnlijk geen nieuwsbrief
en/of bewonersbrief hebben gekregen omdat de brievenbussen niet bereikbaar zijn voor de
Diamantgroep. Deze zijn alleen bereikbaar via een afgesloten poort. Alleen medewerkers van PostNL
hebben een sleutel van de poort. Indertijd toen Harrie Baans nog deel uitmaakte van het beheeroverleg
was daarom de principeafspraak gemaakt dat hij exemplaren van de nieuwsbrief en bewonersbrieven
voor Carré zou meenemen en bezorgen. Hij is toen ziek geworden en daarna niet meer teruggekomen als
lid van het beheeroverleg.
Afgesproken wordt dat J. Manders exemplaren van de laatste nieuwsbrief aan M. Menting geeft en zij die
dit keer bezorgt. Na de vakantie van H. Baans vraagt J. Manders hem de bezorging van nieuws- en
bewonersbrieven voortaan op zich te nemen. (actie: J.M.)
Toezichthouders :
Tiny, die een tijdje geleden werkte als toezichthouder, komt weer terug. Hij is ook aanwezig op de
informatieavond, zodat de buurt hem kan leren kennen voor zover men hem nog niet kende.
H. Jacobs meldt dat de buurt regelmatig aangeeft dat men de toezichthouders bijna nooit ziet rondlopen.
J. Manders wijst erop dat de andere drie medewerkers facilitair medewerkers zijn en geen
toezichthouders. Zij lopen af en toe en rondje als onderdeel van hun werkzaamheden. Tiny is wel speciaal
als toezichthouder aangesteld.
Exposities bij GGz:
Tot slot geeft J. Manders aan dat kunstenaars GGz Breburg gaan gebruiken als expositieruimte. Elke drie
maanden wisselt de expositie.

6. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.
7.

Vervolgafspraken en sluiting

Vergaderplanning:
De eerstvolgende vergadering van het beheeroverleg is op 30 september a.s. van 15.00 - 17.00 uur.
Tot eind 2014 ziet de vergaderplanning er als volgt uit:
30 september: 15.00- 17.00 uur (J. Manders is dan wegens vakantie verhinderd)
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.

Afspraken (in overzicht)

45.
113.

Datum
beheeroverleg
27-03-2013
11-03-2014

120.

08-04-2014

130.
131.

19-09-2014
19-09-2014

Afspraak / actiepunt

Door:

Zorgen voor ‘warme overdracht’
In verdere detaillering vlekkenplan ook looproutes naar
poliklinische gebouwen aangeven
Informele bijeenkomst over buurtpreventie organiseren
voor What’s app groep en andere belangstellenden.
Melding 8-8-2014 als melding 185 op de GGz lijst zetten
Harrie Baans vragen voortaan de bezorging van de nieuws-

T. de Vos
H. Gersjes/ J.
Manders
Bewoners/politie/
gemeente
J. Manders
J. Manders
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en bewonersbrieven bij Carré op zich te nemen

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

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

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
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
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Door:
F. Claus

F. Claus
J. Manders
allen

GGz

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
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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

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.

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

Tilburg, 12 september 2014
Spronk Management Support IM

Bijlage: Vastgesteld verslag van 19 augustus 2014 (pdf)
(N.B. Naar leden beheeroverleg reeds kort na de vergadering gemaild)
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