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Gemeente Tilburg  TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN  Beheeroverleg Jan Wier 
 
 
Verslag:  Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld in het beheeroverleg van 18 sept.2018) 
Datum:  21 augustus 2018 (19.00 – 21.05 uur) 
Locatie:  Jan Wierhof 7 (Hoofdgebouw), Tilburg 
 
Aanwezig: Maria van Ewijk  onafhankelijk voorzitter  

Marco Klessens  gemeente Tilburg, projectleider  
  Marita van Thiel   buurtbewoner 

Thom van den Brule Novadic-Kentron, teamleider AST 
Hein Jacobs   lid buurtraad 
Dimitri Boekelman buurtbewoner 
Eelco Romijn  GGz Breburg 
Simone van Drunen Novadic-Kentron 
Marc van Akkeren omgevingsmanager gemeente Tilburg 
Elco Tissen  wijkagent 
Erwin van Erven  wijkagent (tot punt 4) 
 

Verslag:  Hannie Janssen  verslaglegging Spronk Management Support 
 
M.k.a.:  Jessie Nijman  manager VOF Dubbele Diagnose 

Sinan Bulut   Stichting Philadelphia Zorg  
Erik de Ridder  wethouder gemeente Tilburg  

  René Drogt  Jan Arendshuis Boerhaavestraat 
Z.k.a.:  Mark Schut  KlasseTheater 
 
Verslag cc naar: Lia de Braal (GGz), Simone de Bruijn (voorzitter cliëntenraad GGz), Thom van den Brule 
(Novadic-Kentron), Lout Donders (voorzitter buurtraad), Michael Kanavan (politie),  Leon de Leijer (Novadic-
Kentron), Chris Liebregts (omgevingsmanager gemeente Tilburg), Alex van Zundert (Ateliers 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.  
Er wordt voorgesteld punt 6 van de agenda na punt 3 van de agenda te behandelen. De agenda wordt met 
deze wijziging vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 
Het is wenselijk, gezien de verlaagde frequentie van de vergaderingen, dat  een van de twee wijkagenten aan 
het beheeroverleg deelneemt.  
 
3. Vaststelling verslag 15 mei 2018 
Tekstueel:  
Pg. 2, rg. 2;  ‘directe omgeving’ moet zijn ‘omgeving’   
Pg. 4, actiept. 28; opmerking: In het najaar van 2018 wordt de buitenverlichting vervangen door een zachtere 
ledverlichting.  
Het verslag wordt met inachtneming van genoemde wijziging en opmerking vastgesteld. 
 
Actielijst:  
Punt 66; is afgewerkt, kan van de lijst af. 
Punt 74; wijziging H. Jacobs in E. Romijn.  
 
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd. 
 



2 

Vastgesteld verslag beheeroverleg Jan Wier d.d. 21 augustus 2018 
 

De permanente afsprakenlijst wordt besproken en geactualiseerd (zie bijlage). 
 

6. Gemotoriseerd vervoer cliënten na inname medicatie MHU 
E. Tissen vertelt een bezoek te hebben gebracht aan Novadic-Kentron en aan MHU en heeft een positieve 
indruk gekregen. Procedures zijn met de cliënten goed afgesproken; wanneer ze iets innemen, wanneer in- en 
uitmelden, hoelang blijven en naar huis gaan. Hoe men naar huis gaat is aan de cliënt. Door regelmatig gebruik 
van dezelfde medicatie bouwt de cliënt een medicijnspiegel op. Er zijn tot op heden geen ongevallen of 
incidenten bekend ten gevolge van medicijngebruik MHU. Als bij een ongeval de indruk bestaat dat iemand 
onder invloed van drugs, medicijnen of alcohol is, kan er een bloedonderzoek door de politie worden 
aangevraagd. Op de vraag van H. Jacobs of mensen die van de MHU komen te zien is of zij onder invloed van 
medicijnen zijn, is het antwoord dat dit optisch niet is vast te stellen.  S. van Drunen geeft aan dat cliënten niet 
met de auto mogen komen.   
 
Er bestaan zorgen in de buurt dat mensen onder invloed van methadon of heroïne de straat opgaan met een 
motorvoertuig. Momenteel is er een geval dat in de buurt dat ernstig zorgen baart. Boven een bepaalde 
grenswaarde mag iemand niet gemotoriseerd vertrekken. Er is een nieuw lid aan artikel 8 van de Wvw1994 
toegevoegd die het mogelijk maakt mensen aan te houden voor het doen van een test. De politie kan echter 
alleen controleren op basis van feiten en omstandigheden. Een persoon aanhouden met voorkennis mag alleen 
met goede argumenten.  
Deze casus zal worden voor gelegd aan het landelijk parket en ook bij de gemeente zal dit ter sprake worden 
gebracht.          (actie: ET/MvA) 
 
Novadic bekijkt, ook in het landelijk overleg, of en zo ja welke sancties zij kunnen opleggen. De enige sanctie 
die er nu is, is de behandeling stop te zetten, wat de arts niet wil/kan doen. Dit probleem zal nogmaals aan de 
artsen worden voorgelegd om te bespreken.      (actie: SvD) 
S. van Drunen stelt voor dit punt op de volgende agenda terug te laten komen en in de tussentijd zal zij dit met 
Novadic-Kentron in Eindhoven en in Den Bosch bespreken.  
 
Het voorstel om de cliënten een kaart voor het openbaar vervoer aan te bieden ligt nog steeds bij de gemeente 
Tilburg. (P.M. gemeente) 
 
4. Concept Samenwerkingsafspraken  
M. van Akkeren heeft de raadsbrief over de samenwerkingsafspraken besproken met wethouder Erik de 
Ridder. De brief is ten eerste aangevuld met meer context t.b.v. de deels nieuwe gemeenteraad en is ten 
tweede aangevuld met het maken van een combinatie met de drie extra plekken in de MHU.  
Er hoeft vanavond geen besluit te worden genomen en opmerkingen kunnen nog worden gemaild naar M. van 
Akkeren, waarna een nieuwe conceptversie zal volgen. 
 
Een opmerking van de buurtraad is dat de vorige nieuwsbrief maar voor 25% in de omgeving is verspreid en 
bovendien zonder vermelding van locatie en tijdstip. Het stond overigens wel in de buurtkrant, maar niet 
iedereen leest dat krantje. De vragen die tijdens de bijeenkomst werden gesteld, gingen voornamelijk over 
Philadelphia.  
 
H. Jacobs meldt dat het proces de vorige keer is besproken en bestempeld als zijnde een dynamisch proces en 
dat er nog een keer bijeenkomst komt. Opmerkingen die nog uit het gesprek met Philadelphia komen, kunnen 
in de nieuwe versie worden meegenomen. Mogelijke aanpassingen in het dynamische document zullen worden 
gedeeld.  
 
Het college en de raad zullen op de hoogte worden gebracht hoe de zaken er nu voor staan en welke stappen 
er zijn gemaakt.  Eerst zal na ontvangst van opmerkingen uit het beheeroverleg een nieuwe versie aan de 
wethouder worden voorgelegd.  
 
De nieuwsbrief moet verspreid worden in de buitenring i.p.v. de binnenring en daarbij gaat het om ongeveer 
450 stuks.   
 
 
 
5. Plannen Stichting Philadelphiazorg     
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De bewoners zijn met een voorlopig advies gekomen en de gemeente weet wat de stand van zaken is m.b.t. 
vergunningen en eventuele stapeling. De Ggz en buurtraad hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
vragen te stellen aan Philadelphia, waarbij ook directeur Hans Peijs aanwezig was. Ook zijn er kritische noten 
opgetekend en is een voorlopig advies geformuleerd.  
E. Romijn geeft aan dat met het doorlopen van het proces hij geconstateerd heeft, dat er ook een brief naar 
het beheeroverleg had moeten gaan. 
 
Op het voorlopige standpunt is geen reactie van Philadelphia gekomen. Er zal een verzoek naar Philadelphia 
gaan om inhoudelijk te reageren. De vraag nu is of er nog een buurtbijeenkomst moet komen.  
 
Er zou sprake zijn van een stapeling van zorg als het aantal bedden boven 89 uitkomt. Voor de gemeente 
bestaat het woord stapeling eigenlijk niet. Deze locatie heeft als bestemming maatschappelijke doeleinden. 
Betekent stapeling dat er teveel zorgfunctie op een locatie zit of niet, vindt men dat het te complex wordt of 
niet? De bestemming is gedefinieerd en daarbij kent men niet het woord ‘stapeling’ maar wel ‘de invulling van 
de bestemming’ en die kan uit verschillende maatschappelijke onderdelen bestaan. Bestemmingsplantechnisch 
past het, maar daarnaast gaat de gemeente ook nog in gesprek met de afdeling Sociaal. Het antwoord van de 
gemeente op de vraag of Philadelphia als zorgaanbieder gewenst is, is ja. Is het op deze locatie gewenst? Het 
antwoord daarop is dus erg gevoelig. Van de afdeling Veiligheid is nog te weinig informatie beschikbaar.  
De presentatie van Philadelphia was rooskleurig en vele vragen zijn onbeantwoord gebleven.   
 
Er dient nu een integrale afweging te worden gemaakt en die wordt voorgelegd aan de wethouder. Het 
tijdspad bij de gemeente is nog niet bekend. Een buurtbijeenkomst zou pas kunnen worden georganiseerd 
wanneer de kaders van Philadelphia bekend zijn. Kritische vragen moeten daar eerst  voor worden gesteld, 
daarna het kader maken en vervolgens de rest van de vragen aan Philadelphia stellen.  (actie: ER/MvA) 
 
H. Jacobs wil dit in het buurtoverleg bespreken en de notulen van het beheeroverleg meenemen. Als de 
randvoorwaarden volgens de gemeente bekend zijn, kan hij die ook meenemen.  
E. Tissen gaat navraag doen bij de wijkagent Groeseind over de ervaring en kaders van Philadelphia en hoe de 
samenwerking in de wijk verloopt.   
 
Het informele overleg van 18 september 2018 wordt een formeel overleg.  
 
7. Uitbreiding MHU (stand van zaken) 
S. van Drunen meldt dat er maandag een afspraak met de wethouder is geweest en zij daarvoor een brief heeft 
aangevuld met beschrijving van drie cliënten. Als dit akkoord is, wordt het in augustus bij VWS neergelegd.  
Zodra de het College een besluit heeft genomen gaat de aanvraag de deur uit, volgens M. van Akkeren.  
 
8. Communicatie   
Het gemotoriseerd vervoer is bij agendapunt 6 aan de orde geweest. S. van Drunen neemt dit mee naar het 
landelijke overleg.  
 
9. Doorlopen meldingenoverzichten  
Meldingenoverzicht Jan Wierhof/GGz:  

• Er zijn vanwege vakantie geen overzichten aangeleverd.  

• E. Romijn noemt wel  twee meldingen. Een melding is dat een man in de speeltuin zijn broek heeft laten 
zakken. J. Manders heeft dat doorgegeven aan de politie. De andere melding betrof de erg vroege start van 
bladblazers. Dat is door de locatiemanager opgenomen met de hovenier.  

• Het verzoek is om de meldingen maandelijks rechtstreeks te mailen naar Bernie Spronk en in cc naar de 
gemeente.   

   
Meldingen politie en gemeente:  

• Het aantal vermissingen is de laatste maanden toegenomen en daarover willen we met de locatie(s) in 
gesprek. We willen graag weten of de vermissingen wel of niet urgent zijn. E. Tissen gaat na van welke 
afdelingen ze afkomstig zijn.  

 
10. Stand van zaken partners 
Bewoners/ondernemers: 
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• H. Jacobs vraagt of de bedbezetting gedurende drie jaar de volgende keer in dit overleg besproken kan 
worden. E. Tissen is nog met het overzicht bezig. 

Gemeente: 

• Geen bijzonderheden. 
Novadic-Kentron: 

• Geen bijzonderheden  
GGz Breburg: 

• Geen bijzonderheden 
Dubbele Diagnose: 

• Geen bijzonderheden 
Jan Arendshuis: 

• Geen bijzonderheden. 
Politie:  

• Geen bijzonderheden.  
 
11. Vervolgafspraken 

• Het eerstvolgende formele overleg vindt plaats op dinsdag 18 september om 19.00 – 21.00 uur in het 
hoofdgebouw van Jan Wierhof.  

• E. Romijn nodigt Philadelphia uit voor 18 september 2018. Indien zij niet op de uitnodiging ingaan, zal 18 
september alsnog doorgaan als informeel overleg. In dat geval is het eerstvolgende formele overleg op 23 
oktober 2018. 

 
12. Rondvraag en sluiting 

• De afscheidsreceptie voor J. Manders is op 30 augustus vanaf 16.00 uur in het hoofdgebouw van Jan Wier.  
 

Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit voorzitter M. van Ewijk de vergadering. 
 
13. Afspraken/ acties 15 mei 2018 

Nr. Datum 
beheeroverleg 

Afspraak / actiepunt Door: 

28. 06-10-2015 
 
16-01-2018 

 verlichting plantsoen bij JW 1 meenemen in nieuwe 
verlichtingsplan. 
Stand van zaken verlichtingsplan en omvang gebied 
navragen. 

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 / 
21-08-18 

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

M. Klessens 

72. 15-05-18 Bespreking van optie OV-kaart met de gemeente. S. van Drunen 

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

74. 21-08-18 Bedbezetting schematisch weergeven. E. Romijn 

75. 21-08-18 Casus gemotoriseerd vervoer voorleggen landelijk parket E. Tissen 

76. 21-08-18 Casus gemotoriseerd vervoer voorleggen gemeente M. van Akkeren 

77. 21-08-18 Kritische vragen aan Philadelphia t.b.v. kader E. Romijn / M. van 
Akkeren 

 
Tilburg, 27 augustus 2018 

   Spronk Management Support HJ 


