
  

   Pagina 1 van 2 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

  

Omwonendencommissie Stripheldenbuurt 

   
   

   

Omschrijving  Overleg Omwonendencommissie - Oostvaarderskliniek 

Vergaderdatum en -tijd  14 september 2020, 19.30 uur 

Vergaderplaats  FPC de Oostvaarderskliniek, Carl Barksweg 3, Almere 

Aanwezig  Helga Metselaar (voorzitter), Maria Remmers, Dick Soek, 

Ferry Klaver, Roland Rabe, Mylan Derkink (gemeente 

Almere), Johan Kieft (gemeente Almere), Hendrik Jan van 

der Lugt (OVK), Evert-Jan Pieters (OVK). 

Afwezig  Patrick Meskers, Kevin van Dalen (wijkagent). 

   
   

 

 

 

 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Conceptverslag dd. 15 juni 2020 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.  

 

3. Mededelingen vanuit de buurt 

Er zijn geen mededelingen vanuit de buurt. 

 

4. Mededelingen vanuit de kliniek 

Steekincident 7 september 

Op maandagavond 7 september is een medewerkster meerdere keren 

met een mes gestoken door een patiënt. Zij is hierbij ernstig gewond 

geraakt maar verkeert buiten levensgevaar. 

De kliniek, medewerkers (vooral het team) en patiënten, is enorm 

geschrokken. Soortgelijke incidenten vinden bijna nooit plaats. Veel 

aandacht gaat op dit moment uit naar de medewerkster en haar directe 

collega’s. 

 

Het interne onderzoek is inmiddels gestart onder leiding van de directeur 

van het Pieter Baan Centrum.  

 

Onderzoeksrapporten Inspectie Justitie & Veiligheid 

De Inspectie heeft beide rapporten (onderzoek tbs-sector en onderzoek 

OVK met betrekking tot incident Lelystad 2019) onder embargo verstrekt. 

Verwachte publicatie van de definitieve rapporten is medio oktober. Zie 
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voor meer informatie de berichtgeving hierover op de website van de 

Oostvaarderkliniek.  

 

Rechtszaak incident Lelystad 2019 

De inhoudelijke zittingen vonden plaats in augustus. Inmiddels is er 

uitspraak gedaan door de rechtbank. Beide verdachten zijn veroordeeld 

tot 18 jaar cel plus tbs met dwang.  

 

Afgelopen coronaperiode 

Op dit moment geeft de kliniek vorm aan de ‘1,5 meter organisatie’ en de 

behandeling van de patiënten hierin. In de afgelopen periode zijn de 

maatregelen rondom bezoek en verlof geleidelijk aan versoepeld. 

 

We hebben veel moeite gehad om medewerkers van de kliniek te laten 

testen. Vanaf a.s. woensdag heeft de kliniek de beschikking over een 

eigen teststraat op het parkeerterrein. De medische dienst van de OVK 

neemt de coronatesten af. 

 

Op dit moment kunnen omwonenden weer sporten in de kliniek. 

 

Nieuwe directeur Pieter Baan Centrum 

Op 1 september is Arjan van de Nagel gestart als algemeen directeur van 

het PBC. In een van de volgende overleggen wordt hij uitgenodigd om 

kennis te maken met de OWC. 

 

5. Afsluiting 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. Het volgende 

overleg vindt plaats op 14 december 2020. 


