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Gemeente Tilburg  TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN    Beheeroverleg Jan Wier 
 
 
Verslag:  Beheeroverleg Jan Wier  
Datum:  28 februari 2013 (14.00 -15.30 uur) 
Locatie:  Jan Wierhof 7, Tilburg 
 
Aanwezig: Marc van Akkeren omgevingsmanager gemeente Tilburg, voorzitter 

Helma Oostelbos  buurtbewoonster; voorzitter buurtraad 
Peter Hoenderkamp buurtbewoner   
Rob de Laat  manager Jan Wierhof 5, buurtbewoner 
Ton Hamers  GGz Breburg, manager DD Novadic-Kentron, Jan Wierhof 4  
Marjo van Velthoven  wijkregisseur gemeente Tilburg  

  Ied Meurders  verslaglegging Spronk Management Support  
 
Verhinderd:  Arold Derix  onafhankelijk voorzitter  

Harrie Baans  beheerder stichting Carré 
Toon de Vos  GGz Breburg, Locatiemanager Jan Wier en  

Beleidsadviseur Sector Innovatie en Kwaliteit 
Ad Brouwers  GGz Breburg, leidinggevende Jan Wierhof 2 
Ad Braber  wijkagent 
Mayda Menting  Klasse Theater 

 
   

1. Opening / mededelingen/agendavaststelling 
Omdat A. Derix verhinderd is, neemt M. van Akkeren de rol van voorzitter op zich. Hij heet alle aanwezigen 
welkom, waarna de berichten van verhindering worden meegedeeld.  
 
De aanwezige bewoners die zelf ook ondernemer zijn, zeggen het jammer te vinden dat er ditmaal zoveel leden 
van het overleg afwezig zijn. Zijzelf moeten hun agenda vrijmaken voor dit overleg en zouden graag zien dat er 
zorgvuldig wordt omgegaan met eventuele afwezigheid.  
M. van Akkeren tekent hierbij aan dat wellicht niet zo’n probleem is als niet alle vier medewerkers vanuit de 
GGz altijd aanwezig zijn. Hij stelt voor om het punt ‘afwezigheid’ op de volgende vergadering nog even aan de 
orde te stellen. (p.m. agenda 27-3-2013)   
 
H. Oostelbos geeft aan dat H. Baans het goed maakt en weer aan het werk is.  
 
De agenda wordt akkoord bevonden.  
 
2. Vaststelling notulen 6 februari 2013 
Tekstueel: 
Er worden enkele aanpassingen gedaan in het verslag.   
 
Naar aanleiding van: 
Pag. 1, P. van Esch had tot zijn spijt verzuimd nog een mailtje te sturen naar C. Fijnaut. Excuses hiervoor. 
Inmiddels is dit gebeurd. M. van Akkeren zal een kopie van de mail doorsturen naar de leden van het 
beheeroverleg. (actie: MvA)  
 
Pag. 2, laatste alinea, speciale code bij meldingen:  M. van Akkeren geeft aan dat A. Braber nog contact heeft 
gehad met de collega die zich bezighoudt met speciale codes. Samen zijn ze tot de conclusie gekomen dat dit 
niet veel zou opleveren. M. van Akkeren zal A. Braber vragen dit samen met die collega nog even toe te lichten 
in het beheeroverleg. (actie: MvA)   
 
Pag. 4, halverwege, extra inzet BOA’s en GOA’s: M. van Akkeren heeft intern contact opgenomen met de 
collega van Stadstoezicht om aan te geven dat het niet de bedoeling is van het extra toezicht dat er meer 
bekeuringen worden uitgeschreven. Er is om meer toezicht gevraagd ter voorkoming van extra overlast voor de 
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buurt. Nu heeft het er soms de schijn van dat de toezichthouders zich vooral aan de APV houden en daarmee 
de gang van zaken in deze buurt wordt doorkruist. Er komt nog een vervolggesprek. 
Bewoners geven nog aan dat er soms ook sprake lijkt te zijn van enige willekeur van de kant van de 
toezichthouders.  
M. van Velthoven heeft binnenkort een gesprek met de GOA Binnenstad.   
 
Het verslag van 6 februari 2013 wordt vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen.  
 
3. Datum en stand van zaken Open dag / Tweede bijeenkomst melders 
T. Hamers licht toe dat i.v.m. de open dag bij Jan Wier in het kader van de Dag van de Zorg (op 16 maart van 
10.00 – 13.00 uur) in week 10 de brieven voor buurtbewoners huis-aan-huis worden bezorgd. Verdere 
communicatie gaat via Stadsnieuws en De Koerier. Voorts licht T. Hamers het programma toe. 
In de kantine komen een drie à vier marktkramen en is koffie en thee beschikbaar. In een kraam is T. de Vos 
aanwezig om informatie te geven, bij voorkeur vergezeld door een van de bewoners/ondernemers vanuit het 
beheeroverleg. Bij een tweede kraam wordt informatie gegeven over Jan Wierhof 5.  
In de andere ruimte –de vergaderzaal waar het beheeroverleg normaliter plaatsvindt – is elk kwartier een 
presentatie over hoe verslaving werkt in het brein.  
N.B. In de uitnodiging wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het gaat om informatie over de huidige 
voorzieningen bij Jan Wier. 
 
Desgevraagd geeft R. de Laat aan dat een open dag in Noord die duurde van 10.00 tot 16.00 uur hooguit 30 
belangstellenden trok.   
 
M.b.t. de tweede bijeenkomst voor oude en nieuwe melders wordt afgesproken dat deze  i.v.m. de 
meivakantie in week 16 of 17 wordt gepland. Op de volgende vergadering wordt er nader invulling aan 
gegeven. (p.m. agenda 27-3-2013)  
 
4. Stand van zaken informatie/meldingen  
Bewoners/ondernemers: 
N.a.v. de – als service naar dit overleg-  gecombineerde lijst van politie en Centraal Meldpunt van de gemeente, 
merkt H. Oostelbos op dat daarop niet is terug te zien wat ermee is gedaan en of er al dan niet  is 
teruggekoppeld naar de melders.  
R. de Laat geeft aan dat hierop ook de 0900-meldingen vanuit Jan Wier staan. Die komen niet bij het centrale 
meldpunt van Jan Wier en daarom ook niet voor op de lijst van T. de Vos.  
Vanuit de gemeente wordt altijd contact opgenomen met de melder, tenzij het om stoeptegels of iets 
dergelijks gaat, aldus M. van Velthoven.  
 
Voorgesteld wordt om dit punt op de volgende vergadering nog even te bespreken als wijkagent A. Braber er 
weer is. (p.m. agenda 27-3-2013) 
 
Gemeente: 
M. van Akkeren heeft een voorgesprek gehad met T. de Vos. M. van Akkeren heeft daarin voorgesteld om niet 
te wachten met de nieuwe invulling van de samenwerking in het beheeroverleg  tot de komst van Novadic-
Kentron, maar concrete zaken aan te pakken die momenteel spelen. Immers vanuit de huidige situatie zijn er 
ook klachten en diverse punten van zorg. Twee zaken komen steeds naar voren t.w. (1) de vraag waar men 
terecht kan met een klacht en wat men daarvan terughoort (communicatie) en (2) de uitdrukkelijke zorg en 
wens van buurtbewoners dat kinderen veilig buiten kunnen spelen.  
Aandacht voor communicatie met de buurt blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook veiligheid voor de kinderen 
is iets waar nu al actie op ondernomen zou kunnen worden.  Waarschijnlijk zijn er meer concrete punten waar 
men in het beheeroverleg al iets mee zou kunnen doen.  
 
Bewoners vinden dit een prima idee.  
Als voorbeeld noemen ze:  
- De toekomstige loopwegen op het Jan Wierterrein, die nu al aangegeven kunnen worden bij personeel en 

bezoekers. Bijvoorbeeld dat de ingang bij de hoofdingang is en de uitgang aan de kant van de Jan van 
Beverwijckstraat.  

- Meer prullenbakken in het speeltuintje, minder wipkippen en ook wat andere speelvoorzieningen 
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- Het aantal stoelen bij de speeltuin, de tafel die buiten staat bij Carré etc.   
 
Afgesproken wordt dat bewoners/ondernemers vóór 15 maart a.s. een lijstje mailen naar M. van Akkeren met 
concrete dingen die nu al aangepakt zouden kunnen worden, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt 
gehouden met de toekomstige situatie.  Ook kan men eventueel al een wensenlijstje indienen voor in de 
nieuwe situatie, zij het dat dit tot nader order wordt geparkeerd. (actie: bewoners/ondernemers)  
 
De bewoners geven aan dat er volgens hen nu geen parkeerproblemen zijn. Het is echter de vraag of dat zo 
blijft als Novadic-Kentron hier wordt gevestigd. T. Hamers geeft aan dat door de verhuizing van 3 afdelingen 
het aantal personeelsleden vermindert waardoor er parkeerplekken vrijkomen. Daardoor zal de parkeerplaats 
op het terrein naar verwachting  in de toekomst groot genoeg zijn.  
De parkeerplaats wordt indien nodig nu ook al opengesteld voor bezoekers van het Klasse Theater en voor 
gasten van buurtbewoners die een groot feest hebben.      
 
M. van Akkeren is opgebeld door BD-journalist Stephan Jongerius die informeerde naar de huidige stand van 
zaken i.v.m. een artikel dat hij wil gaan schrijven (en dat inmiddels op 1 maart jl. is verschenen). 
Vanuit de GGz wordt toegelicht dat de eerste stap het uitplaatsen van Jan Wierhof 2 is. Daarbij moet rekening 
gehouden worden met allerlei procedures. Dongen is als locatie nog niet op korte termijn beschikbaar, Etten-
Leur wel, en er zijn daar faciliteiten voor de 24 bewoners van Jan Wierhof 2 . Maar er is ook nog overleg nodig 
met cliëntenraad en andere instanties, omdat het gaat om de verplaatsing van cliënten die gewend zijn in 
Tilburg te wonen. En het is al snel 1 oktober… 
M. van Akkeren wijst erop dat de gemeente nog geen bericht heeft ontvangen dat deze datum niet haalbaar 
zou zijn. Bovendien liggen er afspraken met de bewoners van Zorgvlied dat Novadic-Kentron daar per 1-1-2014 
vertrokken is.    
 
Wat al wel duidelijk is, aldus T. Hamers, is dat Dubbele Diagnose en de gesloten afdelingen gaan verhuizen op 
het Jan Wier-terrein zelf. De afdelingen 4 en 5 worden verbouwd tot een nieuwe opnamekliniek . 
 
Stand van zaken nieuwe meldingen: 
N.a.v. de melding die tijdens de vorige vergadering is gedaan, wordt vanuit de GGz aangegeven dat de melding 
enige nuance behoeft. Het blijkt te gaan om een situatie bij Jan Wierhof 2, waarbij een vrouwelijke 
verpleegkundige een mannelijke bezoeker uitliet.  
 
Een nieuwe melding heeft betrekking op parkeeroverlast. Omdat het om een anonieme melding gaat, kan er 
geen contact worden opgenomen met de melder. 
Bij de op website gepubliceerde meldingen zal aangegeven worden dat de melding in kwestie is besproken, 
maar er vanwege het anonieme karakter ervan verder niet op wordt gereageerd.  
 
M.b.t. anonieme meldingen in het algemeen wordt afgesproken dat deze in het beheeroverleg worden 
besproken, omdat de inhoud van belang kan zijn en iemand een goede reden kan hebben om anoniem te 
melden, maar er niet op gereageerd zal worden.  
 
5. Afsprakenlijst 
De lijst wordt geactualiseerd.  
N.a.v. 16, stand van zaken beveiligingspilot bij Jan Wier wordt aangegeven dat nadere informatie hierover niet 
mogelijk is nu T. de Vos afwezig is.  
 
6. Rondvraag en sluiting 
H. Oostelbos brengt in herinnering dat toen Jan Wier op het terrein gevestigd werd, de afspraak is gemaakt dat 
er van de ene naar de andere kant gefietst  zou kunnen worden. Ze pleit ervoor dat deze afspraak ook in de 
nieuwe situatie blijft staan. 
T. Hamers geeft aan dat naar verwachting er een doorgang blijft voor fietsers. 
 
Hierna sluit M. van Akkeren als waarnemend voorzitter, onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en 
inbreng, de vergadering.  
 
7. Afspraken (in overzicht) 
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Nr. Datum 
beheeroverleg 

Afspraak / actiepunt Door: 

16. 07-11-2012 Verschil veiligheid in herfst/winter enerzijds en 
lente/zomer anderzijds meenemen in pilot, evenals 
vraag hoe om te gaan met cliënten die Ringbaan Oost 
zijn overgestoken  

p.m. GGz  

17. 06-02-2013 Vervolg AED: aantal alerts vanuit GGz; mogelijke 
ondersteuning van GGz aan buurt bij AED Alert.  

GGz; 
agenda 27-03-2013 

27. 16-01-2013 Vragen om een toelichting waarom meldingen met 
speciale code Jan Wier niet mogelijk zijn 

M. van Akkeren; 
Wijkagent en collega  

31. 16-01-2013 Nieuwe vergaderdata beheeroverleg afspreken agenda 27-03-2013 

33. 06-02-2013 Communicatieafspraken uitvoeren ivm open dag GGz 
op 16-3-2013: publiceren op website GGz en 
buurtraad; in huis-aan-huisbladen en via brief voor 
omwonenden  

GGz / bewoners  

37. 28-02-2013 Afwezigheid bij overleg kort bespreken.  p.m. agenda 27-03-2013 

38. 28-02-2013 Kopie mail P.v.Esch naar C. Fijnaut doormailen naar 
leden beheeroverleg  

M. v. Akkeren 

39. 28-02-2013 Nader invulling geven aan 2e bijeenkomst melders agenda 27-03-2013 

40. 28-02-2013 Meldingenlijst politie bespreken als wijkagent er is  agenda 27-03-2013 

41. 28-02-2013 Lijstje met concrete zaken die al door beheeroverleg 
opgepakt kunnen worden vóór 15 maart a.s. mailen 
naar M. v. Akkeren  

Bewoners/ondernemers 
 
Vóór 15 maart 2013 

 
   

 
    Permanente acties/afspraken 

Nr. Datum  Permanente afspraak / actiepunt Door: 

1. 11-09-2012 Alle meldingen van buurtbewoners, gemeente en 
politie voortaan ook cc naar GGz Breburg sturen. 

allen 

2. 25-10-2012 
 
27-11-2012 

Meldingenlijst GGz en lijst van politie/Centraal 
Meldpunt met vergaderstukken meesturen; 
Notulen doormailen vóór weekend voorafgaand aan 
overleg  

M. van Akkeren 
 

3. 07-11-2012 Ingeval GGz-lijst vóór bespreking in beheeroverleg  
aan gemeente moet worden overlegd, hierover 
contact opnemen met GGz en bewoners  

 
M. van Akkeren 

4. 16-01-2013 Alle meldingen bij Jan Wier meldpunt voortaan cc  
doorsturen naar H. Oostelbos 

GGz 

5. 06-02-2013 Zo zorgvuldig mogelijk omgaan met informatie uit het 
beheeroverleg om ongewenste publiciteit te 
voorkomen 

allen  

6. 06-02-2013 Geen aantallen maar categorieën aangeven bij 
incidenten met inzet door politie 
Nieuwe categorieën waarbij politie-inzet nodig was 
melden in beheeroverleg  

GGz 

7. 06-02-2013 Voortaan alleen nog de laatste nieuwe meldingen 
doorgeven bij vergaderstukken i.v.m. papierbesparing  

GGz 

8. 28-02-2013 Anonieme meldingen bespreken in beheeroverleg 
zonder terugkoppeling naar melder  

 

 
 
8. Vervolgbijeenkomst  
De volgende vergadering van het beheeroverleg is op woensdag 27 maart van 14.00 – 16.00 uur op Jan 
Wierhof 7.  
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Geagendeerd worden dan: 

 Datum en stand van zaken tweede bijeenkomst melders. 

 Lijstje van bewoners en ondernemers m.b.t. concrete acties komende tijd en eventuele wensen in 
toekomstige situatie.      

 Verdere toelichting m.b.t. aantal AED alerts bij GGz en mogelijke ondersteuning vanuit GGz aan buurt. 

 Toelichting onmogelijkheid van speciale code voor meldingen m.b.t. Jan Wier  

 Nieuwe vergaderdata. 
 
 
 

Tilburg, 4 maart 2013  
Spronk Management Support IM  

 
 
Bijlage:  Definitief verslag beheeroverleg 6 februari 2013 (pdf) 


