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Gemeente Tilburg  TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN  Beheeroverleg Jan Wier 
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Locatie:  Jan Wierhof 7 (Hoofdgebouw), Tilburg 
 
Aanwezig: Maria van Ewijk  onafhankelijk voorzitter  

Marco Klessens  gemeente Tilburg, projectleider  
Quinten ten Brinke Jan Arendshuis 
Marita van Thiel   buurtbewoner 
Hein Jacobs   lid buurtraad 
Eelco Romijn  GGz Breburg 
Simone van Drunen Novadic-Kentron 
Carlijn Rijntjens   Novadic-Kentron  
 

Afwezig:  Dimitri Boekelman buurtbewoner 
Marc van Akkeren omgevingsmanager gemeente Tilburg  

  Rolph Dols  wethouder gemeente Tilburg 
  Elco Tissen  wijkagent  
  Jessie Nijman  manager VOF Dubbele Diagnose 
 
Verslag:  Hannie Janssen  verslaglegging Spronk Management Support 
 
Verslag cc naar: Lia de Braal (GGz), Thom van den Brule (Novadic-Kentron), Lout Donders (voorzitter 
buurtraad), Michael Kanavan (politie), Leon de Leijer (Novadic-Kentron), Chris Liebregts (omgevingsmanager 
gemeente Tilburg), Martine Taks (Ateliers Tilburg)  

 
N.B. De vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op:  
www.armhoefseakkers.nl 
janwierhof.ggzbreburg.nl 
 
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
Voorzitter M. van Ewijk opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
De agenda wordt vastgesteld.  
Er zijn geen mededelingen.  
 
2. Vaststelling verslag 16 april 2019 
Tekstueel: geen opmerkingen.  
Het verslag wordt vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd. 
 
3. Risicoanalyse en risicobeheersing Philadelphia  
E. Romijn blikt terug naar het vorige overleg waarin R. Bakkenes vragen heeft beantwoord en een uitgebreide 
toelichting heeft gegeven. Diverse aanvullende toelichtende notities en protocollen hebben de deelnemers van 
het beheeroverleg kort na de vorige vergadering ontvangen. Het is de bedoeling dat het Beheeroverleg nu met 
een advies komt.   
 
Op de vraag van M. van Thiel wat men met de afsprakenkaart kan doen, geeft E. Romijn aan dat er alleen iets 
over risico’s gezegd kan worden. De AVG beperkt de communicatie, zelfs met familie.  
H. Jacobs merkt op dat i.h.k.v. drugsoverlast de tekst wat steviger geformuleerd zou worden.  
R. Bakkenes kan tussentijds ook gemaild worden over eventuele opmerkingen.  
 
M. Klessens vertelt dat de raad in deze de opdrachtgever is. Hij legt uit dat er bij de gemeente 2 sporen lopen: 
het ene spoor is vanuit afdeling Sociaal waarbij de focus op kwetsbare doelgroepen in de binnenstad ligt; het 
andere spoor is vanuit Veiligheid en wijken waarbij het om de belangen van de bewoners gaat. Intern is er bij de 
gemeente nog geen definitieve uitspraak gedaan. De gemeente wacht af wat er uit het Beheeroverleg en overleg 
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met de GGz komt en dat wordt afgewogen en is bepalend welke route de gemeente uiteindelijk kiest. Het kan 
leiden tot een negatief of een positief advies. De bewoners willen van de gemeente een standpunt horen.  
 
M. van Thiel merkt op dat het vlekkenverhaal nog niet door de deelnemers van het Beheeroverleg is ontvangen, 
terwijl het wel belangrijk is om daar op korte termijn over te kunnen beschikken. Daarna kan een advies worden 
gevormd. De andere aanwezigen willen ook graag de vlekkenkaart eerder in hun bezit hebben, vóór het volgende 
formele overleg (18 juni). M. Klessens geeft dit verzoek om de vlekkenkaart op korte termijn aan te leveren, door 
aan M. van Akkeren.         (actie: MvAkkeren) 
 
De voorzitter stelt vast dat in het volgende formele beheeroverleg een definitief advies wordt geformuleerd.  
 
4. Mogelijke buurtinitiatieven samenwerking GGz/buurt  
E. Romijn geeft aan dat er ruimte en mogelijkheden zijn voor de buurt en ideeën zijn welkom.  

• Deze ruimte als expositieruimte benutten en daar de buurt bij betrekken.   

• Korte maatschappelijke stage voor scholieren.   

• Wederzijds verkennen.  

• De buurtraad mag aanschuiven. H. Jacobs komt nog met een datum.  
 
5. Concept rapportage 2-meting – bespreken en procesafspraken  
M. van Akkeren wordt verzocht een voorzet te maken.       (actie: MvAkkeren) 

    
De voorzitter stelt vast dat het Concept rapportage 2-meting op de agenda van het volgende formele overleg 
terugkomt.  (P.M. agenda) 
 
6. Gemotoriseerd vervoer bij de MHU 
Dit onderwerp is intern besproken, maar er is nog geen terugkoppeling van M. van Akkeren gekomen.  
S. van Drunen meldt dat er een protocol wordt geschreven voor Novadic-Kentron-breed, dus voor alle MHU’s.  
 
7. Meldingenoverzichten  

• Jan Wierhof/GGz:  
H. Jacobs heeft een paar keer naar de receptie gebeld vanwege problemen met de slagbomen. In april 
hebben deze opengestaan, maar dit is niet terug te vinden in de rapportage. Het is wenselijk om deze 
melding wel geregistreerd te zien. Het openstaan van de slagbomen gaf ook ’s nachts overlast, omdat 
mensen over het incident met elkaar stonden te schreeuwen.    
E. Romijn gaat dit terugkoppelen bij de receptie en gaat de incidenten van cliënten onder de aandacht 
brengen.         (actie: E.Romijn) 
S. van Drunen geeft aan dat de oorzaak van het niet-aanspringen van de camera is gevonden. Het is nu 
opgelost door het aanbrengen van lampen die bij beweging aanspringen en op dat moment gaat ook 
de camera meedraaien.  

• Aangiften en incidenten Jan Wier: zie bijlage bij de agenda 

• Meldingen politie en gemeente: er zijn géén meldingen.  
 
8. Overige zaken en actualiteiten bij partners  

- S. van Drunen meldt dat er een nieuwe teamleider MHU wordt aangesteld en zij gaat hem de volgende 
keer  introduceren. De senior-plus functie is komen te vervallen.  

- E. Romijn vertelt dat Jessie Nijman tijdelijk wordt vervangen.  
- Voorts meldt E. Romijn dat er sinds enige tijd herrie en rommel is op Jan Wierhof veroorzaakt door  

jongeren. Aan de wijkagenten is gevraagd om een extra rondje te maken. H. Jacobs vraagt of hiervoor 
buurtpreventie ingezet kan worden. Deze vraag zal worden voorgelegd aan wijkagent Elco Tissen en aan 
Marc van Akkeren.  (P.M.)  
E. Romijn komt een volgende keer terug op een eventuele oplossing met een zorgbeveiliger die binnen 
een half uur op het terrein aanwezig kan zijn.  

- E. Tissen vervangt E. van Erven als wijkagent. 
- H. Jacobs doet verslag van het bezoek van de burgemeester aan Jan Wier op 17 april j.l. en van dat van 

de raad op 13 mei j.l. De burgemeester is langs alle voorzieningen, behalve de MHU gegaan. Hij was 
geïnteresseerd, maar er was helaas geen tijd voor verdieping. Er is ook een korte toelichting op het 
Beheeroverleg gegeven. Verder hebben cliënten wat van hun dagbesteding laten zien.  
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Ongeveer 15 raadsleden hebben een bezoek gebracht en hen is een filmpje getoond van een 
ervaringsdeskundige over haar herstel. Ook over het Beheeroverleg is verteld en er is gesproken over 
de mogelijke komst van Philadelphia en wat dat voor de buurt betekent.  

- C. Rijntjes meldt dat bij Novadic-Kentron op nummer 2 enkele weken geleden een nieuwe voordeur is 
geplaatst. De deur is voorzien van glas waardoor de medewerkers de mensen voortaan zien aankomen.  

- E. Romijn vertelt dat er aanstaande vrijdag een open dag is bij Stabiliteit van 13.30 tot 15.30 uur voor 
familie.  

 
9. Vervolgafspraken 

• In het formele overleg op dinsdag 18 juni 2019 wordt de agenda gemaakt t.b.v. het informele overleg 
op 20 augustus 2019 (P.M.) (In de maand juli is er géén overleg). 

• Het volgende formele overleg vindt plaats op dinsdag 18 juni 2019 om 19.00 – 21.00 uur in het 
hoofdgebouw van Jan Wierhof.  

 
10. Rondvraag en sluiting 

Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit voorzitter M. van Ewijk de vergadering. 
 
11. Afspraken/ acties 16 april 2019 
 

Nr. Datum 
beheeroverleg 

Afspraak / actiepunt Door: 

28. 06-10-2015 
 
16-01-2018 
 
16-04-2019 
21-05-2019 

Verlichting plantsoen bij JW 1 meenemen in nieuwe 
verlichtingsplan. 
Stand van zaken verlichtingsplan en omvang gebied 
navragen. 
Update in volgend overleg.  
Bij MHU komt een buitenlamp met bewegingssensor. 

p.m. GGz 
 
E. Romijn 
 
 
E. Romijn 

41. 01-11-2016 
 
 
16-04-2019 
 
21-05-2019 

2-meting buurtonderzoek plannen 8 maanden na 
geplande huisvesting Novadic-Kentron eind 2017/medio 
2019. 
Uitkomst bespreking concept rapportage op agenda 
formeel overleg.  
Concept rapportage 2-meting en voorzet aanleveren 

M. van Akkeren 
 
 
M. van Akkeren 
 
M. van Akkeren 

76. 18-09-18 Omgevingsscan uitvoeren en het gesprek aan gaan met 
betrokkenen. Zie ook eisen document 
samenwerkingsovereenkomst. 

Philadelphia 
 
 

80.  20-11-18 
15-01-19 
16-04-19 

Burgernet en sms-meldingen bespreken. 
 
Over 2 maanden een voorstel en agenderen. 

E. Romijn 
 
E. Romijn 

85. 15-01-19 (Eventueel) eerste opzet stuk voor in buurtkrant over 
meldingen vanuit politie en GGz. 

E. Romijn 

87. 19-02-19 
21-05-19 

Nieuwe vlekkenkaart delen in het volgende formele 
overleg.  De vlekkenkaart op korte termijn aanleveren. 

M. van Akkeren 

90. 19-02-19 
 
16-04-19 

Kwestie gemotoriseerd vervoer binnen gemeente 
bespreken.  
Actie tot nemen van initiatief.  

M. van Akkeren 
 
M. van Akkeren 

92. 21-05-19 Voorzet maken voor concept rapportage 2-meting M. van Akkeren 

93. 21-05-19 Meldingen GGz over incidenten met cliënten aankaarten 
bij de receptie. 

E. Romijn 

93. 21-05-19 Mogelijke inzet buurtpreventie bij Jan Wierhof? E. Tissen/M. van 
Akkeren 

94. 21-05-19 In vergadering van 18 juni de agenda bepalen voor 
informele beheeroverleg op 20 augustus  

 

 
 

Tilburg, 30 mei 2019 
   Spronk Management Support HJ 


