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Gemeente Tilburg  TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN  Beheeroverleg Jan Wier 
 
Verslag:  Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld 19-05-2020) 
Datum:  21 april 2020 (19.30 – 20.30 uur) 
Locatie:  via TEAMS 
 
Aanwezig: Maria van Ewijk  onafhankelijk voorzitter  

Marco Klessens  gemeente Tilburg, projectleider  
Marc van Akkeren omgevingsmanager gemeente Tilburg  
Eelco Romijn  GGz Breburg 
Paula Vermeer  Novadic-Kentron (MHU) 
Dimitri Boekelman buurtbewoner 
Carlijn Rijntjens   Novadic-Kentron  
Hein Jacobs   lid buurtraad Armhoefse Akkers 
Suzan Sparidaens  HIC GGz Breburg  

 
Afwezig:  Rolph Dols  wethouder gemeente Tilburg  

Elco Tissen   wijkagent (vakantie) 
Lout Donders   voorzitter buurtraad 
-   Jan Arendshuis  
Marita van Thiel   buurtbewoner 

 
Verslag:  Bernie Spronk  verslaglegging Spronk Management Support  
 
Verslag cc naar: Michael Kanavan (politie), Leon de Leijer (Novadic-Kentron), Chris Liebregts (wijkregisseur 
gemeente Tilburg), Floor Westerburgen (directeur Ateliers 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 (vanwege de persconferentie van de premier om 19.30 uur) en 
heet iedereen welkom. Kennis wordt genomen van de afmeldingen.  
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
      
Mededelingen:  

• Deze digitale vergadering is gepland omdat de op 17 maart geplande vergadering vanwege de coronacrisis 
moest worden geannuleerd.  Het op 18 februari j.l. geplande informele overleg is niet doorgegaan. 

• De kennismaking met Marjan Pols, directeur van het gemeentelijke domein Novadic Kentron, wordt tot een 
nader te bepalen moment opgeschoven. 

 
2. Vaststelling verslag 21 januari 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd  vastgesteld.  
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
Ad 1: Verlichtingsplan: Eelco en Carlijn wisselen informatie daarover onderling uit en rapporteren de volgende 
keer. Hein verduidelijkt dat het om verlichting gaat op de plaats waar het grasveld en de straat aan elkaar 
grenzen wat nu een donkere plek is.  
Ad 3: Al dan niet foto’s toevoegen aan meldingen: Eelco neemt het initiatief voor een digitaal overleg met Elco 

en Marc. 
Ad 4: Parkeerbeleid: Betrokkenen hebben onderling hierover overlegd; Eelco bevestigt dat door de 
toenemende parkeerdruk op het terrein intern nagedacht moet worden over beheermaatregelen opdat de 
gemaakte afspraken worden nageleefd. Door de coronacrisis is het probleem nu even niet meer aan de orde 
maar het laat onverlet dat op termijn een praktisch parkeerbeleid moet worden opgesteld. GGz is geen 
voorstander van het plaatsen van camera’s.  
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3. Corona beleid GGZ Breburg en ontwikkelingen 
Eelco Romijn en Suzanne Sparidaens geven nadere informatie met verwijzing naar de Nieuwsbrief van GGz 
Breburg die recent ook is gedeeld met de leden van het beheeroverleg. Bij GGz Breburg is een operationeel 
coronateam ingericht die dagelijks de ontwikkelingen volgt en de afspraken coördineert. Vrij snel is ertoe 
besloten dat de ambulante teams overgaan tot beeldcontacten en er alleen bij acute zorg nog face-to-face 
contacten plaatsvinden. Alle klinieken en de crisisteams blijven - weliswaar met wat aanpassingen in het kader 
van de veiligheid - werken zoals gewoonlijk.  In de verpleegklinieken van GGz zijn er tot nu toe weinig mensen 
met besmettingen van Covid-19 aangetroffen i.t.t. in de verpleeghuizen voor ouderen. Huisartsen verwijzen 
momenteel door de omstandigheden weinig door naar specialistische GGz waardoor het in de opname relatief 
rustig is. Op Jan Wierhof en ook in andere (open en gesloten) klinieken is een cohortafdeling ingericht voor het 
verplegen van besmette cliënten. Naast alle angst en onzekerheid ziet men ook mooie, creatieve initiatieven 
ontstaan in het begeleiden van de cliënten op afstand. Jan Wierhof is voorlopig gesloten; er zijn nu  dagelijks 
slechts ca. 5 medewerkers aanwezig op de werkvloer, want er wordt nu vanuit thuis gewerkt.  
 
Carlijn Rijntjens (Jan Wierhof 14): “Novadic-Kentron ambulante zorg handelt conform richtlijnen van RIVM. 
Contacten met cliënten vinden voornamelijk online/ via beeldbellen en/of telefonisch plaats. Echter, NK heeft 
beleid dat men regionaal crisissen wil blijven beoordelen face-to-face. Zodoende hebben wij afgelopen weken 
met minimale bezetting vanuit Jan Wierhof 14 gewerkt (3 medewerkers) en werd er sporadisch een cliënt 
gezien/gesproken. In deze onzekere tijden merken wij wel dat onze cliënten het (net zoals velen) moeilijk 
hebben. Er is veel sprake van angst, spanningen en helaas in sommige gevallen toename/ terugval in 
middelengebruik. Landelijk en regionaal is aan Novadic-Kentron gevraagd om erover na te denken hoe/en op 
welke wijze we (in de nieuwe anderhalve meter samenleving) face-to-face cliëntcontacten en passende 
behandeling weer kunnen voortzetten, dan wel opstarten. Er worden “Corona-spreekkamers” gerealiseerd 
(met plexiglas zoals bij bv AH of andere supermarktketens), er wordt nagedacht over aantal cliënten in 
wachtruimtes/ aantal medewerkers in kantoorruimtes etc…etc…  Kortom de activiteiten/ behandelingen en 
reisbewegingen zullen de komende periode toenemen, maar de weg terug naar “het oude”  is nog een lange 
weg…  Uiteraard houden we jullie op de hoogte en bij vragen, dan weten jullie mij te vinden.“ 
 
Paula Vermeer (MHU): zie bij punt 7. 
 
4. Beheerprotocol 
Allen hebben de aangepaste versie van het beheerprotocol ontvangen. Alle in het vorige overleg besproken en 
vastgestelde wijzigingen zijn er integraal in overgenomen. Het beheerprotocol is inmiddels in het College van 
b&w besproken en daaruit zijn geen op-/ of aanmerkingen gekomen, zo ook zijn er geen reacties ontvangen 
vanuit Novadic-Kentron en GGz.  Marc van Akkeren verzamelt thans de benodigde handtekeningen van de 
leidinggevenden van de betrokken partijen hetgeen wat inspanningen vergt. Jan Arendshuis zal als nieuwe 
partij eveneens het  beheerprotocol ondertekenen.  
Eelco Romijn zal het Jan Arendshuis benaderen voor een vertegenwoordiging in dit overleg.  
De vergadering stelt (nogmaals) het beheerprotocol formeel vast. Zodra het document ondertekend is, zal 
Marc de getekende en definitieve versie naar iedereen sturen.  
Bij deze de link naar de samenwerkingsafspraken: 

https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2018/02%20Samenwerkingsafspraken%20Jan%20Wierhof.pdf#se
arch=samenwerkingsafspraken 

 
5. Regievoering ontwikkeling SPOR 
Eelco Romijn licht toe dat de discussie hierover en het organiseren van een bestuurlijk overleg tussen 
gemeente en GGz vertraging heeft opgelopen door de huidige situatie met de coronacrisis. Naar verwachting 
zal het gesprek pas eind mei kunnen plaatsvinden.  
 
6. Inrichting buitenterrein  
Ook de afwikkeling van dit punt heeft vertraging opgelopen. Het punt was dat de hangplek niet was 
meegenomen op het eerdere inrichtingsplan van het buitenterrein.  
Van de zijde van de buurt wordt verzocht om erop toe te blijven zien dat door de coronacrisis niet alles 
vertraagd wordt.  

 
7. MHU- methadoncliënten (protocol MHU) 
Paula Vermeer licht toe dat Novadic Kentron in overleg met Traverse voornemens zijn de 
methadonverstrekking bij Traverse te sluiten en de methadoncliënten voortaan op Jan Wierhof te ontvangen. 

https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2018/02%20Samenwerkingsafspraken%20Jan%20Wierhof.pdf#search=samenwerkingsafspraken
https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2018/02%20Samenwerkingsafspraken%20Jan%20Wierhof.pdf#search=samenwerkingsafspraken
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Paula heeft de afspraken in het convenant geraadpleegd en daaruit opgemaakt dat het is toegestaan om tot 40 
methadoncliënten bij de MHU op Jan Wierhof te ontvangen. Met de cliënten van Traverse erbij blijft het aantal 
bij de MHU Jan Wierhof onder het toegestane aantal van 40. De verstrekking is 2 tot 3x per week. De cliënten 
zijn merendeels werkenden en mensen met een thuisbasis. 
Hein Jacobs informeert hoeveel mensen nu de MHU Jan Wierhof bezoeken en hoeveel er van Traverse 
bijkomen. De exacte aantallen zijn bij Paula niet bekend en ze zal die opvragen; wel weet ze dat het aantal in 
totaal 39 wordt.  De verplaatsing van het loket van Traverse naar Jan Wierhof betreft geen tijdelijke maatregel, 
maar is volgens Paula structureel bedoeld. 
Als reactie op deze aankondiging van Paula wordt erop gewezen dat een uitbreiding van de MHU een voor de 
buurt gevoelig onderwerp is. Het bevreemdt Hein Jacobs dat hierover niet eerst met deze beheergroep is 
gesproken en dat het besluit blijkbaar al vastligt, waarop Paula verduidelijkt dat het een voornemen is maar dat 
het definitieve besluit nog moet worden genomen.  
 
Marco Klessens verwijst Paula naar de procedure conform de samenwerkingsafspraken; daarin is vastgelegd 
dat wijzigingen in het zorgaanbod (zie punt 1 in de samenwerkingsafspraken) altijd schriftelijk met 
onderbouwing aan dit beheeroverleg dienen te worden voorgelegd. Aanvullend licht Marc van Akkeren toe dat 
in de schriftelijke onderbouwing van het voorstel, aard, doel en mogelijke effecten van de verandering voor de 
omgeving moeten worden aangegeven; voorts mag ieder lid aanvullende informatie opvragen alvorens een 
besluit wordt genomen.  
Paula zal dit terugleggen bij haar organisatie en voor het volgende beheeroverleg (19 mei) de onderbouwing 
van het plan schriftelijk inbrengen. 
 
M.b.t. coronamaatregelen in de MHU licht ze toe dat normaliter 5 personen in één ruimte mogen roken. Nu 
worden maximaal 2 personen toegelaten en dat heeft tot gevolg dat de methadonverstrekking wat langer 
duurt.  
Marco Klessens merkt hierop op, dat in deze coronatijd met enige clementie naar de middelen en 
mogelijkheden moet worden gekeken om toch de zorg voor deze specifieke groepen te kunnen leveren en 
verwacht niet dat dit een probleem vormt. 
 
8. Cameratoezicht en/of controle op foutief parkeren op parkeerterrein Jan Wier 
Het beleid van GGz Breburg is géén camera’s neerhangen. Eelco en Suzanne hebben het als suggestie intern 
ingebracht, doch de verantwoordelijke veiligheidsafdeling houden vast aan dat beleid.  
Marco Klessens stelt vast dat dit punt afdoende is uitgezocht en in het beheeroverleg is besproken; de 
vergadering stemt in met zijn voorstel om dit onderwerp nu van de agenda en actielijst af te voeren. 
 
9. Doorlopen actuele meldingenoverzichten 

• Meldingenoverzicht Jan Wierhof/GGz: 
In antwoord op melding 2 (23 maart) geeft Eelco aan dat hij het uitgezocht heeft en dat het géén cliënt 
betrof van GGz. Dit antwoord zal hij op de lijst laten aanvullen. Het antwoord is al gecommuniceerd naar 
de melder. 
De melding van een auto geparkeerd op het grasveld, betreft de bus van de vervoersdienst die GGz heeft 
geregeld om de ambulancedienst te ontlasten. De bus die mensen kwam ophalen, stond foutief 
geparkeerd en de chauffeur is daarop aangesproken. Ook dit antwoord is naar de melder 
gecommuniceerd.  

• Meldingen aangiften en incidenten Jan Wier:  
Opvalt dat bij gebied 2 het aantal incidenten van vernielingen is gestegen naar niveau 3. Dit was 2 jaar lang 
0 of 1. De oorzaak daarvan is niet bekend. Hein zal bij Elco navragen welke meldingen het betreft.  

• Op de meldingenlijst ontbrak een melding van diefstal en joyriding van een auto van een buurgenoot. Hein 
Jacobs heeft bij Elco nagevraagd waarom het niet vermeld wordt en deze heeft uitgelegd dat dat de 
autodiefstal te maken had  met een woninginbraak welk incident wel op de lijst vermeld staat.  

 
10. Overige zaken en actualiteiten bij partners 
- Eelco Romijn verwacht in het volgende overleg meer te kunnen vertellen over de ontwikkelingen 

coronamaatregelen in de acute keten.  
- Hein Jacobs deelt mee dat de uitrol van het plan zonnepanelen op de daken van GGz nu van start gaat.  
 
11. Rondvraag en sluiting 
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Dimitri Boekelman is benieuwd naar de schriftelijke onderbouwing van loket methadonverstrekking Traverse 
naar Jan Wierhof en vraagt om die tijdig aan te reiken. Marc van Akkeren stelt voor dat dan n.a.v. dat 
document voorafgaand aan de volgende vergadering via de mail al eventuele toelichtende vragen worden 
gesteld aan Paula Vermeer, dit als voorbereiding op de discussie in de volgende vergadering.  
 
Volgende formele beheeroverleg staat gepland op dinsdag 19 mei 2020, 19.00 uur. 
Eerstvolgende informele beheeroverleg is op dinsdag 16 juni 2020 
 
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit Marco Klessens de vergadering. Behalve dat 
voorzitter Maria van Ewijk technische problemen ondervond en daardoor slechts gedeeltelijk de digitale 
vergadering heeft kunnen volgen, en Carlijn Rijntjens een slechte verbinding had door de Citrix beveiligde 
werkomgeving waarin ze werkt, is de vergadering via TEAMS goed verlopen.  
 
Afspraken/ acties per 21 april 2020 

 Datum 
beheeroverleg 

Afspraak / actiepunt Door: 

1.  17-09-2019 
21-04-2020 

Aandachtspunt gebouw 1; verlichtingsplan terug naar 
afdeling facilitair (evt. overleg met NK en Dennenheuvel). 
[19/05: Facilitair is het ermee eens dat er bij gebouw 1 ook 
verlichting moet komen en zal dat regelen, maar heeft op 
dit moment even andere prioriteiten]  

E. Romijn/ 
C.Rijntjens 

2.  21-01-2020 Overleg en nadere afspraak over al dan niet foto’s 
toevoegen aan meldingen [19/05: Na discussie is besloten 
dat de  huidige werkwijze zoals gecommuniceerd naar de 
buurt, ongewijzigd blijft, dus bewoners mogen eventueel 
beeldmateriaal bij een melding voegen]  

E. Romijn, E. Tissen 
en M. van Akkeren 

3.  21-04-2020 Zodra de handtekeningen zijn verzameld, wordt het 
definitieve en door partijen ondertekende beheerprotocol 
naar alle deelnemers gestuurd.[19/05: enkel nog de 
handtekening van de politie is nodig en dan hebben alle 
partijen getekend’  

M. van Akkeren 

4.  21-04-2020 Ontwikkeling SPOR: we zijn in afwachting van uitkomst 
bestuurlijk gesprek tussen GGz-gemeente dat eind mei is 
gepland. [19/05: agenda overleg 16 juni]  

E. Romijn 

5.  21-04-2020 MHU-methadoncliënten:  het planvoorstel om loket 
Traverse te verplaatsen naar de MHU Jan Wierhof 
schriftelijk (conform proces zoals vastgelegd in de 
samenwerkingsafspraken) voorleggen aan het 
beheeroverleg.[19/05: qua proces is afgesproken dat de 
vanuit de buurt schriftelijk gestelde vragen ook schriftelijk 
worden beantwoord; 16 juni opnieuw agenderen]  

P. Vermeer 

 
Tilburg, april 2020 

   Spronk Management Support  


