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Gemeente Tilburg  TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN  Beheeroverleg Jan Wier 
 
Verslag:  Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld in beheeroverleg van 16 juni 2020) 
Datum:  19 mei 2020 (19.30 – 21.00 uur) 
Locatie:  via TEAMS 
 
Aanwezig: Maria van Ewijk  onafhankelijk voorzitter  

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

 
Afwezig:  Marc van Akkeren omgevingsmanager gemeente Tilburg  

Nathalie Bogers  Jan Arendshuis  
Rolph Dols  wethouder gemeente Tilburg  
Lout Donders   voorzitter buurtraad 
Elco Tissen   wijkagent 

 
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.  Nieuw lid namens het Jan Arendshuis is 
Nathalie Bogers (is vanavond verhinderd). 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
      
Mededelingen:  

• De kennismaking met Marjan Pols, directeur van het gemeentelijke domein Novadic Kentron wordt in een 
volgend formeel beheeroverleg gepland. 

 
2. Vaststelling verslag 21 april 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd  vastgesteld.  
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
 
Ad actiepunt 2: Eventueel foto(’s) toevoegen aan melding 
Uitvoerig worden de voor- en tegenargumenten uitgewisseld met betrekking tot het al dan niet toevoegen van 
foto’s aan meldingen. GGz wil liever niet dat meteen foto’s worden gemaakt van omstandigheden of personen 
die omwonenden mogelijk als vreemd aanmerken en die men vervolgens gaan doorsturen naar Jan Wier en die 
weer gedeeld worden met instanties. Want het risico is er dat onschuldige mensen als verdacht worden 
aangemerkt. Ook al is de afspraak dat de meldingen met foto’s alleen uitgewisseld worden binnen de 
betrokken instanties, dan nog vinden E. Romijn en S. Sparidaens het risico groot dat de privacy van mensen kan 
worden geschaad. Op basis van eerder ingezonden foto’s bij meldingen is hun waarneming dat foto’s vaak niet 
van toegevoegde waarde zijn. 
Van bewonerszijde wordt gerefereerd aan situaties waarbij een foto wel duidelijk van toegevoegde waarde zou 
zijn geweest. Om die reden is indertijd via de buurtkrant naar bewoners gecommuniceerd dat ze eventueel een 
foto met de melding mee kunnen sturen. M. Klessens stelt vast dat het waardeoordeel bij het inschatten van 
een al dan niet verdachte situatie elke burger zelf maakt. Generieke regels hierover afspreken, kan dus niet, 
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behalve dat bij de afweging die omwonenden maken, de veiligheidsoverwegingen het uitgangspunt moeten 
zijn. Voorts geldt dat de beoordeling van de melding en foto altijd bij de ontvanger van de melding (GGz) ligt.  
 
Gezamenlijk wordt afgesproken dat de lijn zoals die nu is uitgezet en gecommuniceerd naar bewoners, wordt 
voortgezet en dat over ca. 3 maanden zal worden geëvalueerd in hoeverre de aan meldingen toegevoegde 
foto’s meerwaarde hebben.  
 
3. Corona gerelateerde maatregelen  

• Eénrichtingsverkeer looproute cliënten Novadic-Kentron Jan Wierhof 14: C. Rijntjes heeft per mail naar het  
beheeroverleg gecommuniceerd dat ze in gebouw 14 de looproute moeten aanpassen zodat er voldoende 
afstand kan worden aangehouden. Een tekening/plattegrond is meegestuurd. De gang waar medewerkers 
en cliënten nu doorheen lopen is te smal; door de eenrichtingsroute te hanteren, kan wel voldaan worden 
aan de RIVM-richtlijn. Voor de buurt betekent het dat men door de aangepaste looproute straks cliënten 
uit een ander gebouw ziet lopen. Voor het overige verandert er niets.  
De vertegenwoordigers van de buurt nemen kennis van deze informatie. Ze beschouwen het in principe als 
een interne aangelegenheid. Wel appreciëren ze dat dit soort informatie transparant met partijen in het 
beheeroverleg wordt gedeeld.  

• S. Sparidaens meldt dat hun cohortafdeling voor coronapatiënten niet meer in gebruik is maar voorlopig 
nog wel intact wordt gehouden voor het geval dat er alsnog met het virus besmette patiënten moeten 
worden opgenomen. De zorg vanuit Jan Wierhof 11 beperkt zich vooralsnog tot de noodzakelijke zorg en 
ambulante contacten. Vanaf 1 juni mag het ondersteunend personeel weer (vooralsnog 1 dag p/w) aan het 
werk. Het betekent dat dagelijks hooguit 50 personen in het gebouw aanwezig zullen zijn en er op het 
terrein van Jan Wierhof voorlopig ook géén parkeerproblemen zich zullen voordoen.  
 

4. Verandering MHU Jan Wierhof (methadonverstrekking) 
Novadic Kentron is voornemens de methadonverstrekking bij Traverse te verplaatsen naar de MHU op Jan 
Wierhof. Conform het beheerprotocol dienen wijzigingsverzoeken in het zorgaanbod vroegtijdig kenbaar 
worden gemaakt aan de partijen van het beheeroverleg alvorens een besluit over een plan wordt genomen.  
In het vorige beheeroverleg werd de verandering van de MHU Jan Wierhof min of meer als vaststaand besluit 
meegedeeld en is Novadic Kentron alsnog verzocht om in navolging van de afspraken in het beheerprotocol 
een schriftelijk verzoek in te dienen. Dit heeft P.Vermeer vervolgens namens NK gedaan. Haar notitie/brief 
waarin het wijzigingsverzoek uitgebreid wordt toegelicht en die gestuurd is naar de buurtafgevaardigden, is 
nogmaals bij de agenda gevoegd. In antwoord op de brief heeft H. Jacobs namens de buurt per mail d.d. 19 mei 
vragen geformuleerd (eveneens bij de agenda gevoegd). De vragen wil de buurt eerst beantwoord hebben 
alvorens een standpunt te kunnen innemen over uitbreiding MHU. Voor de buurt speelt vooral de vraag of men 
in de buurt iets gaat merken van deze uitbreiding. De onbekendheid met deze doelgroep maakt dat er nogal 
veel vragen zijn gesteld.  
 
M. Klessens memoreert de procesafspraak zoals vastgelegd in het beheerprotocol, t.w. eerst de casus 
inhoudelijk doornemen zodat helder is wat er speelt. Als alles voldoende helder is, kan in het beheeroverleg 
een standpunt dienaangaande worden ingenomen, zo mogelijk in het eerstvolgende beheeroverleg. 
Zowel S. Sparidaens als E. Romijn maken de kanttekening dat dergelijke processen niet eindeloos mogen duren 
gelet op de bedrijfsbelangen die er spelen. Hierop wordt uitgelegd dat de ervaring leert dat een traject niet 
onnodig lang hoeft te duren als de procedure maar op de juiste wijze wordt doorlopen. Voorop staat dat 
partijen de samenwerkingsafspraken respecteren en de procedure volgen. Dus een planvoorstel schriftelijk 
indienen, vervolgens de vragenronde, en als alles helder is kunnen partijen in het beheeroverleg hun standpunt 
formuleren.  
 
De namens de buurt per mail gestelde vragen worden in het beheeroverleg kort mondeling verduidelijkt en 
deels worden beantwoord.  P. Vermeer zal z.s.m. na haar komende vakantie ervoor zorgen dat Novadic 
Kentron alle vragen schriftelijk beantwoordt. (actie). In het volgende beheeroverleg wordt dit onderwerp 
opnieuw geagendeerd (P.M. agenda). H. Jacobs merkt op dat de buurt op dit moment geen overlast van de 
MHU ervaart, maar wat bewoners vrezen is dat in het kielzog van dergelijke voorzieningen er in de buurt 
ongewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Hierop wordt algemeen geconcludeerd dat het goed is dat 
partijen in dit beheeroverleg met elkaar de afstemming zoeken. 

  
5. Beheerprotocol 
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De ondertekende versie is thans nog niet beschikbaar omdat nog niet alle handtekeningen van partijen  
verzameld zijn, maar volgt nu wel snel. 
 
6. Inrichting buitenterrein 
De hangplek was niet meegenomen op de eerdere tekening. Er is nu afgesproken dat dit alsnog gebeurt en dat 
het ontwerp hierop wordt aangepast. Het verzoek  van de buurt is om op die plek (grenzend aan Jan 
Arendshuis) meer verlichting aan te brengen. 
   
7. Doorlopen actuele meldingenoverzichten 
- Meldingenoverzicht Jan Wierhof/GGz: er zijn geen nieuwe meldingen geweest.  
- Meldingen aangiften en incidenten Jan Wier/politie: Van beide overzichten is kennisgenomen.  
 
8. Overige zaken en actualiteiten bij partners 
De buurt heeft vernomen dat wijkregisseur Chris Liebregts een andere wijk krijgt toebedeeld. Graag verneemt 
de buurt wie Chris gaat opvolgen. Wellicht is dat bij M. van Akkeren bekend. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen verdere vragen. 
M. Klessens stelt vast dat in deze vergadering transparant en open met elkaar is gesproken en de gevoerde 
discussies prettig en constructief zijn verlopen, hetgeen hij toejuicht en waarvoor hij allen dankt. 
 
Volgende formele – online - beheeroverleg staat gepland op dinsdag 16 juni 2020, in principe om 19.00 uur.  
Agendapunten o.a.: 

• Planvoorstel NK inzake verplaatsing loket methadonverstrekking 

• Regievoering ontwikkelingen SPOR. 
Het eerstvolgende overleg na de zomervakantie (wederom formeel) is op dinsdag 25 augustus.  
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Afspraken/ acties per 19 mei  2020 

 Datum 
beheeroverleg 

Afspraak / actiepunt Door: 

1.  19-05-2020 Aandachtspunt gebouw 1: Novadic 
Kentron/Dennenheuvel zorgen alsnog voor extra 
verlichting bij hangplek (die hoek was in het ontwerp 
vergeten).  

C.Rijntjens (NK) 

2.  19-05-2020 Huidige afspraak blijft van kracht (melder voegt al dan niet 
foto toe aan melding) en over 3 maanden evalueren in 
hoeverre de meegestuurde foto’s van toegevoegde 
waarde zijn.  

(permanente 
afspraak)  
T.z.t. agenderen 
 

3.  21-04-2020 Zodra de handtekeningen zijn verzameld, wordt het 
definitieve en door partijen ondertekende beheerprotocol 
naar alle deelnemers gestuurd.  

M. van Akkeren 
(Gemeente) 

4.  21-04-2020 Ontwikkeling SPOR: we zijn in afwachting van uitkomst 
bestuurlijk gesprek tussen GGz-gemeente dat eind mei 
plaatsvindt. 
P.M. agenda 16  juni 

E. Romijn 
(GGz) 

5.  19-05-2020 MHU-methadoncliënten: het ingediende planvoorstel 
verplaatsing loket Traverse naar de MHU Jan Wierhof is 
schriftelijk voorgelegd aan en toegelicht in het 
beheeroverleg. De daarop schriftelijk gestelde vragen van 
bewonerszijde zal Novadic Kentron schriftelijk 
beantwoorden ter behandeling (en ter eventuele 
besluitvorming over deze casus) in het beheeroverleg van 
16 juni a.s. 

P. Vermeer 
(Novadic Kentron) 

Tilburg, 31 mei 2020 
   Spronk Management Support  


