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N.B. De vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op:
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www.janwierhof.ggzbreburg.nl
1. Opening / mededelingen / agendavaststelling
Voorzitter A. Derix opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Hierna worden de berichten van verhindering gemeld.
M. Stalpers meldt dat hij rond 20.00 uur de vergadering zal verlaten.
De voorgestelde agenda wordt akkoord bevonden.
2. Vaststelling verslag 30 september 2014
Tekstueel:
Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
Pag. 3, Rondvraag, Aantal keer dat GGz in actie gekomen i.v.m. AED:
Via F. Claus laat C. den Braber weten dat dit slechts eenmaal is voorgekomen.
e

Idem, Rondvraag, 1 bolletje: Wijkagent A. Braber heeft niets meer kunnen terugvinden in het politiesysteem
m.b.t. de melding van Burgernet.
Actiepunten:
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.
Ad 120: H. Jacobs geeft aan dat de buurtraad heeft afgesproken om in januari a.s. in de Pelgrimhoeve een
bijeenkomst te houden over zowel het buurtpreventieteam als de What’s App-groep. De wijkagent wordt
gevraagd zijn medewerking hieraan te verlenen .
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Ad 133: J. Manders verzoekt M. van Velthoven de digitale bewonersbrief m.b.t. de speeltuin ook nog naar hem
te mailen. (actie: MvV)
Ad 134: Afgesproken wordt dat M. van Velthoven voortaan de digitale versie van bewonersbrieven naar de
leden van het beheeroverleg stuurt. (vaste afspraak)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Meldingenoverzichten
Meldingenoverzichten politie
 Overzicht 4-17 augustus 2014:
In totaal 16 meldingen waarvan 7 Jan Wier gerelateerd.
N.a.v. van een tweede melding d.d. 8-8-2014 wordt opgemerkt dat deze niet als aparte melding terug te zien is
in het systeem. A. Braber verduidelijkt dat die niet wordt vermeld omdat het om een en dezelfde persoon
gaat. In politiejargon: er was sprake van een voortdurend delict - één strafbaar feit - met meerderde
benadeelden. Eerlijkheidshalve geeft A. Braber aan dat de mogelijkheid bestaat dat hij of zijn collega verzuimd
heeft de melding in kwestie alsnog in het systeem te zetten.
 Meldingenoverzicht politie 15-28 september 2014:
In totaal 12 meldingen waarvan 4 Jan Wier gerelateerd.
 Meldingenoverzicht politie 29 september – 12 oktober:
In totaal 12 meldingen waarvan 5 Jan Wier gerelateerd.
N.a.v. de meldingenlijsten van de politie werpt M. van Akkeren de vraag op of het wel zinvol is om de wijkagent
nog steeds deze lijsten te laten maken wat behoorlijk veel tijd kost, terwijl ze z.i. niet veel toevoegen aan c.q.
van belang zijn voor het veiligheidsbeeld van de buurt.
Enkele punten uit de discussie n.a.v. dit voorstel: de lijsten kosten veel tijd en voegen weinig toe; het totaal van
de meldingen geeft een beeld van de gemiddelde huidige stand van zaken en kan gebruikt worden om het
verschil te zien als de MHU er eenmaal is; we komen uit een situatie met veel meldingen. Veel buurtbewoners
zijn bang dat er opnieuw veel meldingen gaan komen als de MHU er is. Omwille van de zorgvuldigheid er
daarom mee doorgaan.
Afspraken n.a.v. deze discussie :
Het meldingenoverzicht van de politie vanaf heden t/m december 2014 wordt besproken in de
januarivergadering van het beheeroverleg. (p.m. agenda januari 2015)
Vanaf januari 2015 wordt elke 3 maanden een globale lijst gepresenteerd, waarin wordt aangegeven
hoeveel meldingen er zijn geweest in de drie maanden daarvoor en hoeveel daarvan Jan Wier gerelateerd
waren. (permanente afspraak)
Indien nodig kunnen de leden van het beheeroverleg tussentijds contact opnemen met de wijkagent.
Wanneer er sprake is van een opmerkelijke ontwikkeling geeft de wijkagent dat al aan in het
beheeroverleg.
N.B. Dit betekent dat vaste afspraak nr. 11 geschrapt wordt en wordt vervangen door vaste afspraak nr. 29.
H. Jacobs heeft voor de volledigheid de leden van het beheeroverleg nog enkele meldingenlijsten van de politie
gestuurd die destijds niet besproken zijn. Hierover zijn verder geen vragen.
Meldingenoverzicht GGz d.d. 9 september 2014:
N.a.v. melding 185: de tekst van de melding is aangepast.
N.a.v. 188: melding die betrekking heeft op een spuger: M. van Akkeren wijst erop dat er al vaker een melding
is gedaan over een spuger. Die persoon wordt steeds in verband gebracht Jan Wier, terwijl dat niet het geval is.
Het gebeurt vaker dat buurtbewoners aangeven dat een melding Jan Wier gerelateerd is die dat niet blijkt te
zijn. Wellicht is het een idee om dit een keer in de nieuwsbrief of wijkkrant aan te geven.
De meningen van de leden van het beheeroverleg hierover zijn verdeeld.
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J. Manders geeft bij de terugkoppeling van een melding altijd aan of het al dan niet om een cliënt van Jan Wier
ging, want de relatie met Jan Wier wordt inderdaad snel gelegd.
J. Manders stelt voor om een soort ‘jaarverslag’ te maken waarin wordt aangegeven hoeveel meldingen die bij
het meldpunt bij de GGz zijn binnengekomen Jan Wier gerelateerd zijn en hoeveel niet.
T. de Vos en H. Jacobs pakken dit op en lopen alle meldingenlijsten van de GGz van 2014 hier op na.
T.z.t. wordt dit samenvattende overzicht vanuit het beheeroverleg gepubliceerd in de GGz nieuwsbrief.
(actie: TdV/HJ)
4. Stand van zaken partners
Bewoners/ondernemers:
H. Jacobs geeft aan dat de buurtraad in het kader van kennismaking met de buurt door de nieuwe
wijkwethouder Mario Jacobs een fietstocht door de wijk heeft gemaakt. Daarbij zijn de punten die waren
aangekaart tijdens de wijkschouw met de burgemeester opnieuw aan de orde gekomen.
De buurtraad heeft gevraagd om verlichting bij Jan Wierhof 1 aan te brengen (jeu de boulesbaan bij de Gerard
van Swietenstraat) en het slecht onderhouden stuk gras dat eigendom is van de gemeente op te knappen.
J. Manders geeft aan dat pas na afronding van de renovatie het terrein wordt aangepakt. Een verlichtingsplan is
onderdeel daarvan.
M. van Velthoven meldt dat het slecht onderhouden stukje wordt gefatsoeneerd en daar dezelfde haag wordt
aangebracht als iets verderop.
Novadic-Kentron:
H. Gersjes geeft in aanvulling op datgene wat F. Claus op de vorige vergadering heeft meegedeeld aan dat
Novadic-Kentron en GGz Breburg in beroep zijn gegaan tegen het collegebesluit. Niet omdat zij niet willen
bouwen, maar omdat ze verwachten dat dit besluit in de toekomst problemen kan gaan opleveren.
Zodra de Raad van Bestuur een besluit heeft genomen over de daadwerkelijke start van de bouw wordt dat
meegedeeld in het beheeroverleg.
Gemeente:
M. van Velthoven geeft aan dat de aanleg van de speeltuin min of meer op schema ligt. De feestelijke opening
vindt plaats in het voorjaar.
Zes mensen hebben zich al aangemeld voor de beheergroep waaronder een bewoner van de appartementjes
van WonenBreburg.
Bij het bankje bij het Indiëmonument wordt binnenkort een lantaarnpaal geplaatst.
Politie: Geen mededelingen.
GGz:
De informatieavond van de GGz over de afdeling Dubbele Diagnose Hedenavond op 30 september jl. is goed
verlopen, maar de opkomst was jammer genoeg bedroevend laag.
De bewoners geven aan dat zij via Twitter en What’s App buurtbewoners nog gewezen hebben op de
informatieavond, maar dat heeft niet mogen baten. Complimenten voor de organisatoren, want de avond zat
prima in elkaar. Er komt een artikeltje over in het wijkblad.
Afgesproken wordt om een volgende informatiebijeenkomst te koppelen aan de opening van de HIC. (p.m.
GGz/NK)
Namens C. den Braber meldt J. Manders dat de HIC op schema ligt. Naar verwachting is de oplevering van de
ruwe bouw in december. Daarna wordt het gebouw verder aangekleed en ingericht en in januari of februari
betrokken. In januari wordt een open dag georganiseerd. (p.m. GGz)
H. Jacobs informeert of er al nieuwe ontwikkelingen te melden zijn over het vertrek van de MHU uit Zorgvlied.
F. Claus geeft aan dat de vergunning op 1-1-2015 afloopt; het wachten is op de beslissing van Novadic-Kentron.
5. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.
6.

Vervolgafspraken en sluiting
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Vergaderplanning: De eerstvolgende vergadering is gepland op 11 november van 19.00 - 21.00 uur
Tot eind 2014 ziet de vergaderplanning er als volgt uit:
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 voorzitter A. Derix de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.
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 What’s app groep en andere belangstellenden.
21-10-2014
139.

21-10-2014

140.
141.

21-10-2014
21-10-2014

142

21-10-2014

Door:
T. de Vos
H. Gersjes/ J.
Manders
Bewoners/politie/
Gemeente

Een bijeenkomst met combinatie buurtpreventie en
What’s App groep, met medewerking van de wijkagent
Meldingenlijst maken van periode oktober tot 1-1-2015

A. Braber
S. Martens/A.
Braber

Agenderen in januarivergadering beheeroverleg
Bewonersbrief mbt speeltuin doormailen naar J. Manders
Vanuit beheeroverleg ‘jaarverslag’ maken voor
nieuwsbrief GGz obv meldingen 2014 met daarin het
aantal JW gerelateerde meldingen
Een volgende informatiebijeenkomst koppelen aan
opening van de HIC

F. Claus
M. v. Velthoven
T. de Vos/ H. Jacobs

GGz/NK
Week van 26-1-2015

Permanente acties/afspraken
Nr.
2.

3.

Datum
25-10-2012

Permanente afspraak / actiepunt
Meldingenlijst GGz en lijst van politie/Centraal
Meldpunt 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

07-11-2012

4.

16-04-2013

5.

06-02-2013

6.

06-02-2013

7.

05-11-2013

8.

28-02-2013
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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.

11-03-2014

20.

08-04-2014
10-06-2014

21.

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

28.

21-10-2014

29.

21-10-2014

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 en H.
Oostelbos sturen
Tweemaal per jaar informatieavond voor de buurt
organiseren

F. Claus

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.

allen

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 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

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
J. Manders/ H.
Gersjes/gemeente
A. Braber/J. Manders
Gemeente/GGzNovadicKentron/buurtraad
notuliste

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

Tilburg, 23 oktober 2014
Spronk Management Support IM
Bijlage: Vastgesteld verslag van 30 september 2014 (pdf)
(N.B. Naar leden beheeroverleg reeds kort na de vergadering gemaild)
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