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Vastgesteld verslag beheeroverleg Jan Wier d.d. 15 mei 2018 
 

Gemeente Tilburg  TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN  Beheeroverleg Jan Wier 
 
 
Verslag:  Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld in het beheeroverleg van 22 augustus) 
Datum:  15 mei 2018 (19.00 – 21.00 uur) 
Locatie:  Jan Wierhof 11 Tilburg 
 
Aanwezig: Maria van Ewijk  onafhankelijk voorzitter  

Marco Klessens  gemeente Tilburg, projectleider  
  Johan Manders  GGz Breburg 

Marita van Thiel   buurtbewoner 
Ton van Pelt  Novadic-Kentron, teamleider MHU 
Hein Jacobs   lid buurtraad 
Eelco Romijn  GGz Breburg 
Dimitri Boekelman buurtbewoner 
Simone van Drunen Novadic-Kentron 
Sinan Bulut   Stichting Philadelphia Zorg  

 
Verslag:  Annick Smits  verslaglegging Spronk Management Support 
 
M.k.a.:  Marc van Akkeren omgevingsmanager gemeente Tilburg  

Jessie Nijman  manager VOF Dubbele Diagnose 
Hans Kokke  wethouder gemeente Tilburg  
Elco Tissen  wijkagent 

  René Drogt  Jan Arendshuis Boerhaavestraat 
Z.k.a.:  Mark Schut  KlasseTheater 

 
 
Verslag cc naar: Lout Donders (voorzitter buurtraad), Michael Kanavan (politie), Alex van Zundert (Ateliers 
Tilburg), Simone de Bruijn (voorzitter cliëntenraad GGz), Chris Liebregts (gemeente Tilburg) 

 
N.B. De vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op:  
www.armhoefseakkers.nl 
janwierhof.ggzbreburg.nl 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter M. van Ewijk opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vervolgens worden de berichten van 
verhindering gemeld. S. van Drunen (ervaringsdeskundige vanuit Novadic-Kentron) en S. Bulut 
(vertegenwoordiger vanuit Stichting Philadelphia Zorg) zijn aanwezig om hun perspectieven te belichten over 
respectievelijk omgang met cliënten van MHU en de plannen voor het huren van gebouw 8-1.  
 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 

• J. Manders blikt terug op het informele beheeroverleg van 17 april 2018. Op die avond zijn de 
samenwerkingsafspraken besproken en heeft S. Bulut een presentatie gegeven over Stichting 
Philadelphia Zorg en hun plannen. Daarnaast is het idee ontstaan om een (interactieve) buurtavond te 
organiseren waarin enerzijds gesproken kan worden over de samenwerkingsafspraken en anderzijds 
over de opzet en leden van het beheeroverleg. Met de introductie van Philadelphia kunnen direct de 
stappen zoals beschreven in de samenwerkingsafspraken in de praktijk toegepast worden, als een 
soort pilot casus. De buurtavond vindt plaats op dinsdag 19 juni. De locatie en faciliteiten van GGz 
worden beschikbaar gesteld. J. Manders en E. Romijn zullen de rol van gastheer aannemen. 
Buurtbewoners (leden van het beheeroverleg) nemen het voortouw in de presentatie van de 
samenwerkingsafspraken. Novadic-Kentron en Dubbele Diagnose presenteren informatie m.b.t. 
nieuwbouw. Tevens kan gekeken worden of Philadelphia kan presenteren over haar plannen en de 
huur, wat nadrukkelijk nog als optie staat en niet als een voldongen feit. Het is een mooie gelegenheid 
om vragen te kunnen stellen en de casus te relateren aan de samenwerkingsafspraken. Communicatie 
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m.b.t. de buurtavond loopt via een nieuwsbrief (in de omgeving van Jan Wier), de buurtkrant en de 
website. Daarnaast wordt overlegd met communicatieafdeling over andere kanalen, zoals het 
Brabants Dagblad of de Koerier. (actie: JM) Mochten er vanuit M. van Thiel, D. Boekelman of H. Jacobs 
ideeën zijn over de inhoud van communicatie in o.a. de nieuwsbrief (verzending begin juni), graag 
doorgeven aan J. Manders (actie: MvT, DB, HJ).  

• J. Manders meldt dat Dubbele Diagnose op 28 juni gaat verhuizen en dat de dinsdag daarvoor (26 juni) 
de open dag gehouden wordt. De buurt en het beheeroverleg zijn van harte uitgenodigd om in de 
avond langs te komen. Betrokkenen bij de organisatie (o.a. medewerkers, Novadic-Kentron en 
verwijzers) zijn uitgenodigd in de middag. 

• J. Manders gaat proberen een overzicht van data en “wie zit waar” te maken en te communiceren in 
de buurtkrant. Daarnaast wordt in de buurtkrant aandacht besteed aan een introductie van E. Romijn 
als opvolger van J. Manders. (actie: JM) 

 
3. Vaststelling verslag 20 maart 2018 
Tekstueel: 
Er worden enkele kleine tekstuele wijzigingen aangebracht. Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd. 
 
Het bekijken van de permanente afsprakenlijst wordt doorgeschoven naar het volgende beheeroverleg. De lijst 
wordt dan toegevoegd als bijlage naast het conceptverslag zodat men het document van tevoren kan bekijken. 
(p.m. agenda) 
 
4. Conceptversie Samenwerkingsafspraken 
Vanuit alle partijen zijn de samenwerkingsafspraken goed ontvangen. Er wordt nogmaals benadrukt dat het 
een dynamisch document is, dus indien nodig wordt een afspraak gewijzigd (bijv. de frequentie van 
samenkomst van het beheeroverleg). M. Klessens voegt aan de afspraken enkel nog een verduidelijking van 
gebied 1 en 2 toe. (actie: MK) Met deze toevoeging in het verschiet is het document vastgesteld. Het document 
kan als bijlage bij de nieuwsbrief toegevoegd worden. (actie: JM) 
 
5. Gemotoriseerd vervoer cliënten na inname medicatie MHU 
T. van Pelt licht toe dat deze kwestie is voorgelegd tijdens het landelijk overleg. Het vraagstuk ligt niet alleen 
hier in Tilburg, maar bij diverse locaties van de MHU. Tijdens dit overleg kwam naar voren dat bepaalde 
gemeentes de mogelijkheid faciliteren om mensen, die deelnemen aan de MHU en geneigd zijn om met 
gemotoriseerd vervoer te komen, een kaart voor het openbaar vervoer aan te bieden. Dit alternatief zorgt 
ervoor dat een gesprek m.b.t. het vervoer van de cliënt makkelijk aangegaan kan worden.  
Reacties vanuit het beheeroverleg zijn allereerst positief over het feit dat de kwestie is aangekaart in het 
landelijk overleg. Daarnaast worden er vragen bij gesteld, o.a. gezien het hoge prijskaartje, de haalbaarheid van 
het idee (bijv. voor mensen die wel nog driemaal daags naar de MHU gaan), de mogelijkheid van sanctionering 
indien de ov-kaart niet gebruikt gaat worden en de reacties van andere cliënten die bijv. al op de fiets kwamen.  
 
Er wordt erkend door eenieder dat het een erg lastige kwestie is. Toetsing op statistische wijze (zoals bij alcohol 
gebruik) is nog niet uitgewerkt in de praktijk en het aanhouden van personen met voorkennis dat zij als cliënt 
bij de MHU langs zijn geweest is niet toegestaan. 
M. Klessens geeft aan dat het initiatief m.b.t. het aanbieden van een ov-kaart besproken kan worden vanuit 
Novadic-Kentron met de accountmanager van gemeente. (actie: TvP) Daarnaast wordt benadrukt dat het 
onderwerp graag nogmaals op tafel komt in de aanwezigheid van wijkagent E. Tissen. Zijn aanwezigheid in het 
formele beheeroverleg van 21 augustus 2018 zou zeer op prijs gesteld worden. (p.m. agenda) 
 
6. Uitbreiding MHU 
T. van Pelt meldt dat er nog geen nieuws is vanuit de accountmanager. Het verzoek is ingediend bij het 
ministerie, en de MHU is nu in afwachting van een reactie.  
 
7. Zaken omtrent verbouwing  
De oplevering is op 31 mei, waarna er nog vier weken met werkzaamheden zullen volgen met als gevolg meer 
verkeer op straat (o.a. voor brengen van materialen, nieuwe inventaris, faciliteiten voor vergaderzalen).  
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8. Doorlopen meldingenoverzichten  
Meldingenoverzicht Jan Wierhof/GGz:  

• Er zijn geen meldingen.  

• J. Manders voegt wel nog een melding toe aan het overzicht. Dit betreft schade die is ontstaan tijdens 
werkzaamheden. Een kraan heeft een boom beschadigd en er wordt momenteel contact 
onderhouden met de aannemer om de juiste nazorg te faciliteren i.v.m. de aangerichte schade. 
   

Meldingen politie en gemeente:  

• Geen meldingen te bespreken. 
 
9. Stand van zaken partners 
Bewoners/ondernemers: 

• D. Boekelman komt terug op een punt dat is aangehaald bij het informele beheeroverleg. Er werd 
gesproken over de mogelijk nieuwe huurder van gebouw 8-1 en de mate waarin dit past binnen de 
buurt, maar een uitgebreide reactie bleef uit. M. Klessens reageert hierop door aan te geven dat zij 
vanuit de gemeente al bezig zijn met het bekijken van het plan van de mogelijke huurder Philadelphia 
en de mate waarin dit binnen de contouren van het bestemmingsplan en het beleid valt. Hierbij wordt 
zowel gekeken naar de maatschappelijke kant van de zaak, die in dit geval een gevoelige locatie 
betreft, en de operationele kant ervan, waarbij aandacht uitgaat naar onderwerpen zoals de 
parkeernorm. Daarnaast vindt er op 23 mei een gesprek plaats van Philadelphia met de accountant 
van de gemeente. J. Manders meldt dat er vanuit GGz reeds contact is geweest met Philadelphia over 
vragen die ook binnen de samenwerkingsafspraken worden aangekaart. Voorlopig wordt GGz nog als 
aanspreekpunt gezien m.b.t. vragen omtrent de verhuur en indien de juridische kwestie rond is 
(tevens vanuit de gemeente) wordt de dan nieuwe huurder toegevoegd aan de lijst van partners die 
de samenwerkingsafspraken naleven. S. Bulut meldt vanuit Philadelphia dat zij uiterlijk 25 mei een 
conceptversie van een draaiboek delen, waarin ook zaken worden beschreven zoals uiteengezet in de 
samenwerkingsafspraken. (actie: SB)  
Er wordt nogmaals benadrukt dat dit een goede testcase is omtrent de toepassing van de 
samenwerkingsafspraken en dat het een prettige manier is om de discussie omtrent kwesties zoals 
deze te structureren. 

 
Gemeente: 

• Geen bijzonderheden. 
 

Novadic-Kentron: 

• Er is nog geen nieuwe informatie m.b.t. stand van zaken rondom samenwerking tussen Novadic-
Kentron en Zorg van de Zaak. T. van Pelt verwacht voor de zomervakantie meer duidelijkheid te 
hebben. Daarnaast verwacht hij dat de naam Novadic-Kentron behouden blijft, net als dat het geval is 
bij andere bedrijven die gekoppeld zijn (c.q. hangen onder de paraplu van) Zorg van de Zaak. Een 
wijziging in werkzaamheden zou de werkwijze van het servicecentrum kunnen betreffen.  

 
GGz Breburg: 

• J. Manders meldt dat hij een lijst heeft opgesteld m.b.t. de bedbezetting. H. Jacobs kan dit in een 
schema zetten waarna het in het volgende beheeroverleg gepresenteerd kan worden. (actie: HJ) 
 

Dubbele Diagnose: 

• Geen bijzonderheden. 
 
Jan Arendshuis: 

• Geen bijzonderheden. 
 
Politie:  

• Geen bijzonderheden.  
 
10. Vervolgafspraken 

• Het eerstvolgende formele overleg vindt plaats op dinsdag 21 augustus om 19.00 – 21.00 uur in het 
hoofdgebouw van Jan Wierhof.  
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• De buurtavond vindt plaats op dinsdag 19 juni vanaf 19.30 uur. Graag ontvangt J. Manders de leden 
van het beheeroverleg die avond om 19.00 uur in het hoofdgebouw van Jan Wier: ter gelegenheid 
van zijn afscheid bij GGz Breburg en in dit geval specifiek van het beheeroverleg.  

• De open dag van GGz vindt plaats op 26 juni (’s avonds voor de buurt en voor leden van het 
beheeroverleg). 

 
11. Rondvraag en sluiting 

• J. Manders nodigt hierbij alvast mondeling de leden van het beheeroverleg van harte uit voor zijn 
afscheidsreceptie op 30 augustus vanaf 16.00 uur in het hoofdgebouw van Jan Wier. 

 
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng en het toewensen van een prettige 
zomervakantie, sluit voorzitter M. van Ewijk de vergadering. 

 
12. Afspraken/ acties 15 mei 2018 

Nr. Datum 
beheeroverleg 

Afspraak / actiepunt Door: 

28. 06-10-2015 
 
16-01-2018  
 
Antwoord 22-
08-2018: 

Zo mogelijk verlichting plantsoen bij JW 1 meenemen in 
nieuwe verlichtingsplan. 
Stand van zaken verlichtingsplan en omvang gebied 
navragen. 
 In het najaar van 2018 wordt de buitenverlichting 
vervangen door een zachtere ledverlichting. 

p.m. GGz 
 
E. Romijn 

41. 01-11-2016 2-meting buurtonderzoek plannen 8 maanden na 
geplande huisvesting Novadic-Kentron eind 2017/begin 
2018 

gemeente 

62. 14-11-2017 / 
20-03-2018 

Navragen wanneer men na inname medicatie MHU weer 
in motorvoertuig mag deelnemen aan het verkeer. 
Voorstel aandragen rondom deze kwestie. 
 
Nagaan uitwerkingstijd medicatie inname. 
 
Mogelijkheden bespreken w.b. voorkomen c.q. 
sanctioneren na schending afspraken mbt gemotoriseerd 
vervoer na gebruik medicatie en voorstel maken, ook t.a.v. 
melden hiervan.  

T. van Pelt 
 
 
 
R. van Drogt 
 
T. van Pelt / E. 
Tissen 
 

66. 15-05-2018 Nieuwe wijkagent wordt verzocht aan te schuiven in 
beheersoverleg i.v.m. kwestie MHU 

M. Klessens /  
E. Tissen 

69. 20-03-2018  
 

Kritisch bekijken lijst acties en permanente afspraken. p.m. agenda 
(augustus) 

70. 15-05-18 Communicatie rondom buurtavond: 
- Contact met communicatieafdeling m.b.t. berichtgeving; 
- Aanlevering ideeën communicatie in nieuwsbrief; 
- Introductie E. Romijn; 
- Samenwerkingsafspraken als bijlage nieuwsbrief. 

 
J. Manders 
Buurt: MvT, DB, HJ 
J. Manders 
J. Manders 

71. 15-05-18 Verduidelijking gebied 1 en 2 toevoegen aan 
samenwerkingsafspraken.  

M. Klessens 

72. 15-05-18 Bespreking van kwestie OV-kaart met gemeente. T. van Pelt 

73. 15-05-18 Delen conceptversie draaiboek Philadelphia. S. Bulut 

74. 15-05-18 Bedbezetting schematisch weergeven. E. Romijn 

 
Tilburg, 16 mei 2018 

   Spronk Management Support AS 


