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1. Opening en mededelingen
Voorzitter M. van Ewijk opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Sandra Timmermans
die een toelichting geeft m.b.t. de aanpak van mensen met verward gedrag, en Marita van Thiel die m.i.v.
heden het stokje overneemt van Peter Hoenderkamp.
Vervolgens worden de berichten van verhindering gemeld. Wethouder Kokke geeft aan om 20.00 uur de
vergadering te moeten verlaten.
Er zijn geen verdere mededelingen.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt akkoord bevonden.
3. Vaststelling verslag 1 november 2016
Tekstueel:
Er wordt een kleine tekstuele wijziging aangebracht. Voor het overige wordt het verslag als ongewijzigd
vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
Pag. 3, regel 20: Heijmans mag alleen beperkt parkeren op het parkeerterrein.
Pag. 3, regel 35: ‘bij een functiewijziging beschouwt de gemeente de parkeersituatie opnieuw’: M. van Akkeren
licht desgevraagd toe dat, wanneer ten gevolge van een functiewijziging er behoefte ontstaat aan meer
parkeerplaatsen , de partij in kwestie moet zorgen voor een nieuwe tekening. Indien de behoefte aan het
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aantal parkeerplaatsen daalt, hoeft dat niet. De plaatsen die er al waren en blijven hoeven niet opnieuw
ingetekend te worden. Bij de parkeerplaatsen zijn de plaatsen op het Jan Wier terrein zelf meegeteld. De
gemeente kijkt alleen hoeveel parkeerplaatsen er op bestaand terrein en/of in de omgeving bij moeten.
M. van Akkeren is bezig met een facts sheet voor de buurt m.b.t. parkeren en zal dit t.z.t. ook hier voorleggen.
De parkeerbalans komt uit op min 1 en daarmee is er formeel geen tekort.
Pag. 3, regel 44: na minimaal 8 maanden een 2-meting: toegelicht wordt dat de 2-meting wordt gehouden als
Novadic-Kentron een halfjaar op het terrein zit, bij voorkeur in dezelfde tijd van het jaar om een vergelijkbaar
beeld te krijgen.
Pag. 4, regel 26: I.v.m. de mogelijkheid van een tijdige(r) verzending van de gegevens vanuit de gemeente stelt
e
M. Klessens voor voortaan op de 2 dinsdag van de maand te vergaderen. Dat betekent dat de geplande
vergadering van 3 januari 2017 doorschuift naar dinsdag 10 januari 2017 van 19.00 – 21.00 uur. M. Klessens
zorgt voor een vergaderplanning.
(actie: MK)
W.b. de vergaderlocatie: J. Manders wijst erop dat m.i.v. januari 2017 de vergaderingen weer plaatsvinden in
het gerenoveerde hoofdgebouw.
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.
Ad permanente afspraken:
Afspraak 14: H. Jacobs verzoekt J. Manders het beddenoverzicht van 2015 en t.z.t. dat van 2016 eveneens door
te sturen aan de leden van het beheeroverleg. (W.b. het overzicht van 2015 is dat inmiddels afgewerkt.)
4. Toelichting aanpak personen met verward gedrag, door S. Timmermans
S. Timmermans benadrukt dat de aanpak veel breder is dan alleen eerste opvang en vervoer en dat er wat die
punten betreft nog veel onduidelijkheid bestaat. Het nadenken over de aanpak personen met verward gedrag
is gestart n.a.v. een concreet incident waarbij iemand zichzelf in brand wilde steken bij het politiebureau. De
afgelopen 5 jaar is het aantal incidenten toegenomen wat niet alleen verklaard kan worden door de
extramuralisering. Uit onderzoek blijkt dat de toenemende vergrijzing eveneens een oorzaak is, bijv. verward
gedrag bij mensen met dementie of onder invloed van medicatie of drugs. Ook wordt wel gezegd dat de vele
veranderingen in de zorg tot extra verwarring en onduidelijkheid leiden bij mensen die daarmee te maken
hebben en gewoon in wijken wonen. Het toegenomen aantal incidenten kost veel aandacht en tijd van de
politie die als eerste gebeld wordt als iemand zich verward gedraagt. De politie vindt het echter niet humaan
om deze mensen in de cel vast te houden in afwachting van een beoordeling door een psychiater , want als er
geen sprake is van crimineel gedrag is daar ook geen grond voor. Tevens kan dit traumatiserend zijn. Landelijk
wordt daarom gewerkt aan andere protocollen op de Meldkamer en door toevoeging van GGz-expertise aan
die protocollen en een ambulance gaat rijden. Nog beter zou zijn de vorming van ambulante teams zodat
versneld doorgesluisd kan worden naar hulpverlening voordat het tot een crisis komt.
In Tilburg zijn in 2015 bij de politie 400 personen en 800 incidenten geregistreerd onder de code 'incident met
een overspannen of verward persoon'. Met alle stakeholders is gekeken waar men tegenaan loopt en wat er
gedaan zou kunnen worden om de zorg en de aanpak te verbeteren. Dit heeft geleid tot een actieprogramma
met 10 deelprojecten. Daarbij zijn 3 hoofddoelstellingen geformuleerd waaraan de stakeholders moeten
bijdragen.
(1) Proberen incidenten vóór te zijn: Professionals moeten verward gedrag sneller onderkennen en herkennen,
zodat de cliënt bij de juiste instantie terechtkomt. Een cliënt en zijn/haar familie en/of omgeving laten
nadenken over wat er het beste gedaan kan worden als de persoon een terugval aan voelt komen. Dit
vastleggen op een zgn. crisiskaart waarop staat hoe te handelen, welke medicatie in zo’n geval goed werkt etc.
Ook eventueel omwonenden daarbij betrekken.
Wat opvalt is dat de tolerantie in onze samenleving voor mensen die zich anders gedragen, afneemt. Vroeger
hoorden ze gewoon erbij, zoals Rooie Stien en Zot Joke in Tilburg. Nu wordt al gauw de politie gebeld. Dat is
een zorgelijke ontwikkeling. De landelijke stichting Samen Sterk Zonder Stigma geeft psychische EHBOcursussen waarbij mensen leren wat je kunt doen als iemand een psychose heeft of bij ander verward gedrag.
Veel mensen hebben te maken met naasten die psychische klachten hebben. Onverzekerd zijn mag ook geen
belemmering meer zijn voor het verkrijgen van hulp.
(2) Snel zorg realiseren als mensen met verward gedrag gesignaleerd zijn. Er zijn velerlei vormen van en
oorzaken voor verward gedrag. Persoonlijk leed kan mensen verward maken, maar ook medicijngebruik of
andere middelen. Mensen kunnen anderen overlast bezorgen, kunnen met het strafrecht in aanraking komen;
kunnen gevaarlijk voor zichzelf of hun omgeving zijn.
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In sommige gevallen is een beveiligde plek in een forensische psychiatrische kliniek nodig, maar daar zijn weinig
plaatsen en voorts allerlei financiële schotten. Voorts zijn geschikte (beschermde) woonplekken nodig. Nu
raken wijken met goedkope woningen vaak overbelast omdat er allerlei kwetsbare burgers wonen. Gezocht
wordt naar een rustige omgeving met minder prikkels.
(3) Wat als er een incident plaatsvindt. De vraag is dan hoe snel op te schalen naar de juiste instantie die in
actie moet komen. De politie wil vanaf 1 januari a.s. geen zieke mensen meer opsluiten in een politiecel. Het
kan voor de persoon in kwestie heel traumatiserend werken als deze bij bijv. een psychose in een cel belandt.
Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk mensen in een crisissituatie willen laten beoordelen in de thuissituatie.
Wanneer er sprake is van ernstige somatische klachten zullen ze worden overgebracht naar de Spoedeisende
hulp. Voor de overige situaties wordt nog nagedacht over een geschikte éerste beoordelingslocatie (ook wel
SPOR genoemd). Wanneer de politie deze mensen niet langer gaat vervoeren, dan heeft de ambulancedienst
aangegeven dit over te willen nemen, mits de SPOR is gerealiseerd. Verwacht wordt dat het om 2 à 3
incidenten per week gaat waarvoor zo'n SPOR moet worden gerealiseerd. De politie heeft aangegeven dat zij
ook vanaf januari geen mensen tussen de wal en het schip zal laten vallen, dus wel blijft meekijken. Na de
beoordeling moet tevens noodopvang beschikbaar zijn. Aangaande beschikbare opvangplekken wordt gekeken
of in dergelijke situaties volstaan kan worden met een noodbed bij RIBW of Traverse, bijv. als er geen grond is
voor een opname maar iemand ook (nog) niet naar huis kan.
Gevolgen voor Jan Wier en omgeving?
J. Manders wijst erop dat de GGz m.b.t. de locatie een belangrijke taak heeft. Als de psychiater op de
beoordelingslocatie beoordeelt dat iemand moet worden opgenomen, kan dat hier. Daar is een bed voor
gereserveerd en zo iemand komt dan hierheen. De GGz kan intensieve zorg bieden, en zorg voor mensen die
ernstig verward zijn ligt daar heel dichtbij. Dit gebeurt nu ook al, alleen komen mensen die opgenomen moeten
worden nu vanuit de politiecel hier. De HIC is daar met een goed beveiligde omgeving op ingericht. Mensen die
geclassificeerd zijn met een maatregel krijgt de GGz nu ook binnen. J. Manders denkt dat als de GGz hieraan
gaat meewerken, de gevolgen minimaal zullen zijn. Het is een beetje gissen maar hij schat dat het om ongeveer
2 extra bewegingen per week gaat.
S. Timmermans benadrukt dat bezuinigingen absoluut niet de achtergrond van deze aanpak zijn. Integendeel,
door meer gekwalificeerde zorg te organiseren nemen de kosten mogelijk toe. Geïnvesteerd wordt in het op
orde brengen van een goede basisvoorziening. Het idee hierbij is een zgn. “brandweerfunctie” in te richten om
snel te kunnen handelen bij mensen met verward gedrag en daarnaast meer de familie en de omgeving erbij te
betrekken.
De voorzitter bedankt S. Timmermans voor haar uitvoerige toelichting waarna deze de vergadering verlaat.
5. Evaluatiepunten beheeroverleg
E. Kolthoff geeft aan dat de opzet in grote lijnen is besproken en rondgestuurd en geaccordeerd is door de
gemeente. Afspraken voor gesprekken met leden en oud-leden van het beheeroverleg en buurtbewoners
worden binnenkort gemaakt en vinden plaats in januari 2017. In de vergadering van 10 januari 2017 wordt
mondeling de stand van zaken toegelicht, in februari kan de rapportage geagendeerd worden.
6. Stand van zaken parkeeronderzoek Jan Wier
Het overzicht van parkeren op het Jan Wier terrein is toegestuurd evenals de brief die alle medewerkers die
hier komen te werken hebben gekregen. GGz Breburg was al bezig met een algemeen parkeerbeleid. Dat wordt
aangevuld met specifieke maatregelen per locatie.
Er zijn maximaal 179 plekken nodig en dat betekent dat 30 plaatsen een probleem worden, nog afgezien van de
gevolgen van de komst van Novadic-Kentron. Bezoekers zijn meegerekend bij de parkeertelling. Er zijn nogal
wat medewerkers die nu vanuit Tilburg naar Rijen gaan en na de verhuizing met de fiets kunnen komen of
kunnen carpoolen. Diverse suggesties zijn gedaan m.b.t. alternatieve mogelijkheden zoals dubbelgebruik van
parkeerplaatsen. Het is lastig om een goed zicht te krijgen op de toekomstige situatie omdat gewerkt moet
worden met aannames. De praktijk moet uitwijzen of die kloppen.
J. Manders zal de direct omwonenden nog informeren over de verhuizing op 16 december a.s. (p.m. JM)
Gevraagd wordt wat er gedaan wordt om parkeren aan de overkant van de Ringbaan Oost te ontmoedigen.
J. Manders wijst erop dat GGz en Novadic-Kentron belang hebben bij een goede verstandhouding met de buurt
en overlast voor de buurt zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Dat is en wordt duidelijk gemaakt aan het
personeel. E.e.a. moet goed worden gemonitord, door de GGz en de beheerder, bij het Bastion Hotel en de
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school. Ook de buurtraad wordt verzocht te monitoren en klachten door te geven. Bij locatiebeheerder Jan
Tames komt alle informatie samen.
In 2017 gaat de kliniek met 15 à 20 personeelsleden voor 9 maanden van het terrein. Ook dat heeft wellicht
gevolgen voor de parkeerdruk. Kijken of het werkt en anders andere oplossingen bedenken. De periode tot
september 2017 wordt als oriëntatieperiode gebruikt tot de komst van de Dubbele Diagnose en NovadicKentron. Het ambulante deel van Novadic-Kentron komt erbij en in verband daarmee wordt nu al gewerkt aan
een inventarisatie van het aantal auto’s op de Edisonlaan. Ook deze medewerkers zijn gehouden aan het
parkeerbeleid. Onderscheid maken tussen lang en kort parkeren. Indien het parkeertekort structureel zou
blijken te zijn, wordt er samen met de gemeente gekeken naar mogelijke oplossingen. Te denken valt daarbij
aan het invoeren van parkeerregulering aan de overkant van de Ringbaan Oost. Vanuit de huidige regelgeving
kunnen mensen van buiten de wijk geen pasje krijgen, maar ook daar kan naar worden gekeken.
M. van Akkeren geeft aan dat hoofdlijnen de m.b.t. parkeren zijn vastgesteld en kwestie mobiliteit nu in
behandeling is. Daarbij gaat het m.n. om lange termijn maatregelen.
7. Meldingenoverzichten
Meldingen aangiften en incidenten politie
N.B. Leden van het beheeroverleg met een iPhone of iPad hebben een lege mail gekregen. De inhoud van het
Word bestand bleek niet geopend te kunnen worden.
Er zijn geen bijzonderheden te melden en geen opmerkingen naar aanleiding van het overzicht.
Meldingen GGz
N.a.v. melding 265 licht J. Manders toe dat Jan Wier zich met het sms Alert uitsluitend richt op de directe
omgeving. Het wordt ingezet als men denkt dat er een gevaarcriterium aan de orde is. Dat was nu niet het
geval.
De meldingen m.b.t. de bewoner in de omgeving zijn door S. van Doremalen doorgezet naar woningcorporatie
WonenBreburg en deze zal de kwestie doorgeven aan buurtbemiddeling. Volgens de woonconsulent zou er
geen sprake zijn van woonoverlast waarbij het woongenot in het geding is, maar van ‘leefgeluiden’. Daarom
kan WonenBreburg niets doen. Buurtbemiddeling werkt met getrainde vrijwilligers die beide partijen horen en
proberen hen met elkaar in gesprek te brengen.
D. Boekelman informeert of er nog een melding is binnenkomen van 27-11-2016 over twee mannen in de
speeltuin die op een auto zaten te wachten. Daar kwam een man uit die hun iets overhandigde. Het zag er uit
als dealen. Hetzelfde gebeurde later nog een keer en toen heeft D. Boekelman zelf de politie gebeld. Die is ook
gekomen. J. Manders zoekt uit of de melding m.b.t. de eerste keer is binnengekomen.
(actie: JM)
D. Boekelman vraagt of er met het oog op preventie borden geplaatst kunnen worden waarin wordt gewezen
op de What’s App groep en de What’s App groep buurtpreventie. M. Klessens vraagt dit na bij C. Liebregts, en
wijst er voorts op dat als er een vermoeden is van een misdrijf, men ook de gemeentelijke What’s App groep
kan gebruiken.
(actie: MK)
8. Stand van zaken / mededelingen partners
Bewoners/ondernemers:
 Bij Novadic-Kentron gaan 50 fte’s verdwijnen. Gevraagd wordt wat de gevolgen daarvan zijn voor deze
locatie.
J. Manders licht toe dat het om 50 fte’s Brabantbreed gaat. Voor de locatie Jan Wier gaat het slechts om
enkele plekken die via natuurlijk verloop komen te vervallen.
GGz Breburg / Novadic-Kentron:
 Op 18 januari 2017 is er voor de buurt een Open Huis in het kader van de openstelling van de gebouwen 6,
7 en 8. In het buurtkrantje van december is de Open Huis-dag alvast aangekondigd.
 Op 8 december a.s. brengt de buurtraad een bezoek en deze wordt door J. Manders en Thom van den
Brule ontvangen.
 Op 30 januari 2017 komen de raadscommissies Sociale stijging en Leefbaarheid bij Jan Wier op bezoek. Ze
zullen uitgebreid geïnformeerd worden over de activiteiten bij Jan Wier.
 De gebouwen zijn op 5 december jl. verkocht aan Dennenheuvel Vastgoed dat gelieerd is aan Heerkens
van Bavel. In de februarivergadering zal J. Manders de bouwplannen laten zien die er volgens hem
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veelbelovend uitzien. Momenteel wordt gewerkt aan het programma van eisen. In april start de
verbouwing; de kliniek verhuist dan naar Breda.
De bezwarentermijn m.b.t. de vergunningaanvraag is gesloten. Vanuit de Stichting Leefomgeving is
bezwaar aangetekend en ook de GGz heeft i.v.m. een typefout een bezwaar ingediend. Er staat namelijk
een keer ‘ambulant of kliniek’, terwijl in de rest van het stuk ‘ambulant en kliniek’ staat. Om eventuele
problemen te voorkomen is daarom bezwaar aangetekend. Op 20 december a.s. is de hoorzitting.

Gemeente:
 M. van Akkeren geeft aan dat onlangs de startbijeenkomst heeft plaatsgevonden i.v.m. de actualisering
van het beheerbestemmingsplan. Tegen de juriste heeft hij gezegd dat er nog wel iets speelt bij Jan Wier.
Als de omgevingswet van kracht wordt, komt er een omgevingsplan en dan vervalt de actualisering van het
beheerbestemmingsplan.
9. Vervolgafspraken
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op dinsdag 14 februari 2017 19.00 – 21.00 uur, oude
vergaderlocatie bij de hoofdingang. N.B. Reserveringen 3 en 10 januari vervallen!
Agendapunt:
 Stand van zaken evaluatiegesprekken
10. Rondvraag en sluiting
H. Jacobs zou weer graag een vertegenwoordiger vanuit Stichting Carré in het beheeroverleg zien.
M. van Akkeren zal contact met de stichting opnemen en vragen of zij zelf behoefte hebben om aan dit overleg
deel te nemen.
(actie: MvA)
Wijkagent M. van Raak is hedenavond afwezig en heeft zich niet afgemeld. M. Klessens zal contact met hem
opnemen.
(actie: MK)
Omdat P. Hoenderkamp voor de laatste maal aanwezig is, wordt hij namens het beheeroverleg door M. van
Akkeren bedankt voor zijn bijdrage en ontvangt hij hiervoor een attentie. Van zijn kant zegt P. Hoenderkamp
altijd met plezier te zijn gekomen en dat er, ondanks soms stevige discussies, er goed werd vergaderd.
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng en na iedereen fijne feestdagen te hebben gewenst,
sluit voorzitter M. van Ewijk de vergadering.
11. Afspraken/ acties 6 december 2016
Nr.
Datum
Afspraak / actiepunt
beheeroverleg
28
06-10-2015
Zo mogelijk verlichting plantsoen bij JW 1 meenemen in
nieuwe verlichtingsplan
e
32.
03-11-2015
In 4 kwartaal 2016 presentatie detaillering rest
vlekkenplan incl. loop- en rijroutes
37.
11-10-2016
De beveiliging vragen vaker te kijken bij MHU en mensen
die daar blijven hangen daarop aan te spreken
38.
11-10-2016
Protocol m.b.t. speciale richtlijnen voor aspirant-bewoners
navragen
39.
11-10-2016
Nieuwe vergaderplanning 2017 maken
41.
01-11-2016
2-meting buurtonderzoek plannen 8 maanden na
geplande huisvesting Novadic-Kentron eind 2017/begin
2018)
42.
06-12-2016
Uitzoeken of er een melding is binnengekomen mbt 2711-2016
43.
06-12-2016
Bij C. Liebregts informeren naar mogelijkheid om ter
preventie borden te plaatsen mbt What’s App groepen
44.
06-12-2016
Contact opnemen met wijkagent M. van Raak
45.
06-12-2016
Bij stichting Carré informeren of men vertegenwoordigd
wil zijn in het beheeroverleg
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Tilburg, 9 december 2016
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