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Omwonendencommissie Stripheldenbuurt 

   
   

   

Omschrijving  Overleg Omwonendencommissie - Oostvaarderskliniek 

Vergaderdatum en -tijd  14 december 2020, 19.30 uur 

Vergaderplaats  Via Skype 

Aanwezig  Helga Metselaar (voorzitter), Dick Soek, Roland Rabe, 

Patrick Meskers, Mylan Derkink (gemeente Almere), 

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

Afwezig  Ferry Klaver, Maria Remmers, Johan Kieft (gemeente 

Almere), Kevin van Dalen (wijkagent) 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In verband 

met de coronamaatregelen vindt dit overleg plaats via Skype. 

 

2. Conceptverslag dd. 14 september 2020 

Het verslag van deze vergadering wordt goedgekeurd. In overleg met 

Evert-Jan kunnen verschillende onderdelen gepubliceerd worden op de 

website van de OWC en de kliniek. 

 

3. Mededelingen vanuit de buurt 

De vraag wordt gesteld hoe de contacten zijn met de nieuwe bewoners 

van de wikihouses (in aanbouw) op de Stripmaker. Evert-Jan is afgelopen 

zomer aanwezig geweest bij de officiële start van de bouw en heeft daar 

enkele bewoners gesproken. Zij waren op de hoogte dat er een tbs-

kliniek naast de Stripmaker is gevestigd en dit heeft geen invloed gehad 

op de keuze om daar te gaan wonen. Afgelopen jaar wilde de OVK een 

kennismakings-/voorlichtingsavond organiseren voor de nieuwe 

bewoners. Door de coronamaatregelen is deze helaas niet doorgegaan.  

 

De Omwonendencommissie heeft onlangs een gesprek gehad met 

wethouder De Jonge. Zij wilde graag nader kennismaken en horen hoe de 

samenwerking met de kliniek verloopt. Het was een goed en prettig 

gesprek. 

 

4. Mededelingen vanuit de kliniek 

Incidenten 7 en 14 september 
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Op maandagavond 7 september heeft een ingrijpend incident in de kliniek 

plaatsgevonden waarbij een medewerkster van de kliniek ernstig gewond 

is geraakt. Zij is door een patiënt meerdere keren met een mes gestoken. 

Het interne onderzoek naar dit incident loopt op dit moment nog.  

 

Maandag 14 september is een patiënt van de kliniek niet teruggekeerd 

van onbegeleid verlof. Betreffende patiënt is een dag later aangehouden 

door de politie en wordt verdacht van een ernstig delict. Het onderzoek 

naar dit incident is net afgerond. Er volgt binnenkort een plan van aanpak 

waarbij verbeterpunten worden opgepakt.  

 

In het volgende overleg wordt de Omwonendencommissie hierover verder 

geïnformeerd. Belangrijk aandachtspunt hierbij is hoe de kliniek dit in de 

toekomst wil voorkomen. Welke maatregelen neemt de kliniek hiertoe? 

  

Afgelopen coronaperiode 

Het ziekteverzuim is op dit moment hoog. Mede door een aantal positief 

geteste medewerkers alsook medewerkers die in quarantaine verblijven. 

Hierdoor is het een grote uitdaging om de roosters rond te krijgen. 

 

Door de maatregelen is het verlof van en het bezoek voor patiënten 

versobert. Bezoek vindt alleen plaats in het restaurant.  

 

We verwachten nieuwe beperkingen nu eerder vanavond het kabinet nog 

strengere maatregelen heeft afgekondigd. 

 

Vacatures 

Op dit moment staat de vacature voor de functie van sociotherapeut 

open. Deze blijft voortdurend open staan. Enkele vacatures voor GZ-

psycholoog zijn met interne kandidaten opgevuld. 

 

5. Verbouwing entree Pieter Baan Centrum 

In 2021 vindt de verbouwing plaats van de entree van het PBC. Met deze 

verbouwing kunnen medewerkers van het PBC voortaan via deze ingang 

naar binnen. Nu vindt dit nog via de hoofdingang van de 

Oostvaarderskliniek plaats. 

 

6. Afsluiting 

Helga heeft de vergaderdata voor 2021 gedeeld. Iedereen gaat hiermee 

akkoord. Ze worden vastgelegd in de agenda’s. 

 

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

overleg vindt plaats op 15 februari 2021. 


