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Omwonendencommissie Stripheldenbuurt 

   
   

   

Omschrijving  Overleg Omwonendencommissie - Oostvaarderskliniek 

Vergaderdatum en -tijd  15 november 2021, 19.30 uur 

Vergaderplaats  FPC de Oostvaarderskliniek, Carl Barksweg 3, Almere 

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

Roland Rabe, Patrick Meskers, Kevin van Dalen 

(wijkagent), Mylan Derkink (gemeente Almere), Johan 

Kieft (gemeente Almere), Wouter Boogaard (DJI), Hendrik 

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

   
   

 

 

 

 

 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Gesprek met de heer W. Boogaard, directeur Forensisch 

Zorg Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

De heer Boogaard is aangeschoven om, namens DJI, nog eens het 

voornemen tot uitbreiding van het aantal behandelplaatsen in de 

Oostvaarderskliniek toe te lichten. Samenvattend: 

- In het verleden is een aantal klinieken gesloten. In de laatste jaren is 

sprake van een toename van het aantal tbs-opleggingen. Daarmee 

groeit de behoefte voor meer behandelplaatsen. Het aantal wachtende 

justitiabelen die geplaatst moeten worden in een tbs-kliniek groeit. 

Ook verloopt de uitstroom van patiënten uit klinieken langzamer.  

- Waarom nu juist hier in Almere een mogelijke uitbreiding? Zijn er 

andere locaties overwogen? In het westen en midden van Nederland 

zijn er relatief weinig tbs-behandelplekken. Een nieuwe kliniek 

opzetten kost veel tijd en is erg duur. De Oostvaarderskliniek is in 

vergelijking met andere tbs-klinieken relatief klein en relatief 

makkelijk uit te breiden omdat er direct naast het complex in de vorm 

van 'het vierde kwadrant' extra bouwgrond beschikbaar is.  

- Het aantal tbs-behandelplaatsen was in het verleden groter in Almere. 

In de afgelopen jaren zijn 54 plaatsen in gebruik genomen door 

forensische verslavingskliniek Basalt en het Pieter Baan Centrum. Met 

de 58 nieuwe tbs-behandelplaatsen komt de kliniek weer terug op het 

beoogde aantal tbs plaatsen. 

- Veiligheid; hoe garandeer je dat er in de toekomst niets gebeurt? Is er 

ook een ‘point of no return’? Er zijn tot nu toe geen incidenten in de 

 

Forensisch Psychiatrisch 

Centrum 

Oostvaarderskliniek 
  

Contactpersoon 

T  088 07 13000 

  

Datum 

15 november 2021 
  

Notulist 

Evert-Jan Pieters 
  

 

 



 
 

 

   Pagina 2 van 3 
 

 

 

Forensisch Psychiatrisch 

Centrum 

Oostvaarderskliniek
  

 

Datum 

15 november 2021 
 

 

 

 

 

 

buurt gebeurd. De personele situatie moet toereikend zijn om de 

uitbreiding op een veilige en zorgvuldige manier te realiseren. Harde 

voorwaarde: eerst voldoende gekwalificeerd personeel, dan pas 

uitbreiding aantal patiënten. De uitbreiding van het aantal patiënten 

zal gefaseerd plaatsvinden, dit wordt niet in één keer gerealiseerd. 

- Gaat de kliniek in de toekomst nog meer uitbreiden? Met de beoogde 

uitbreiding heeft de Oostvaarderskliniek haar maximale oppervlakte 

bereikt. Interne uitbreiding binnen een termijn van tien jaar na 

realisatie van de huidige nieuwbouwplannen is uitgesloten.  

- Wat als het aantal tbs-opleggingen weer daalt? Komt er dan een 

andere doelgroep? Hier zijn geen plannen voor.  

- In welke fase bevinden we ons op dit moment in het traject? We 

zitten nu in het consultatietraject. De voorbereidingen voor de 

bestemmingsplanwijziging lopen. Medio maart wordt deze openbaar. 

Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijzen indienen. 

Gemeenteraad neemt naar verwachting medio mei/juni een besluit.  

 

3. Terugblik themasessies buurtbewoners dd. 25 oktober 

2021 

Op 25 oktober vond de eerste themabijeenkomst plaats met 

buurtbewoners die mee konden denken over concrete onderwerpen met 

betrekking tot de mogelijke uitbreiding van de kliniek.  

 

Vanuit de informatiemarkten zijn suggesties en aandachtspunten 

opgehaald voor de thema’s groen & openbare ruimte, parkeren & verkeer 

en veiligheid. Deze zijn in deze themasessies besproken en verdiept. Een 

uitgebreid verslag is gepubliceerd op de website van de kliniek. 

 

Voor een terugkoppeling op de besproken thema’s vindt in januari/ 

februari 2022 een vervolgbijeenkomst plaats. 

 

4. Conceptverslagen dd. 10 mei en 4 oktober 2021 

De verslagen worden goedgekeurd en gepubliceerd op de website.  

 

5. Bezetting Omwonendencommissie (bijlage Regioraad 

Venray) 

Het is de wens om een grotere omwonendencommissie te hebben, die 

een brede vertegenwoordiging is uit de wijk. Van zowel bewoners als 

maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld scholen, 

kerkgemeenschappen, bedrijven en supermarkt. Hendrik Jan en Evert-Jan 

hebben een aantal gesprekken gepland met basisscholen en de Vomar in 

de Stripheldenbuurt. Dit met als doel om betere en snellere contacten 

met elkaar te hebben, wanneer dit nodig is. 

 

Ter inspiratie is het document van de Regioraad Venray meegestuurd, 

waar tbs-kliniek de Rooyse Wissel deelneemt. In de komende 

vergaderingen zullen we hier verder met elkaar over nadenken. 

 

6. Mededelingen vanuit de buurt 

Er zijn geen mededelingen vanuit de buurt. 

 

7. Mededelingen vanuit de kliniek 

https://www.oostvaarderskliniek.nl/over-ons/item/55-uitbreidingsplannen-fpc-de-oostvaarderskliniek
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Stand van zaken kliniekbreed verbeterplan 

Een eerste voortgangsrapportage van het verbeterplan (opgesteld n.a.v. 

de incidenten september 2020) met daarin verbeteracties op de thema’s 

cultuur, behandelinhoud en organisatie is opgestuurd naar de Inspectie. 

De conclusie hierin is dat er binnen de hele kliniek actief gewerkt wordt 

om een bijdrage te leveren aan cultuurverandering en het maken van een 

verbeterslag met betrekking tot de actiepunten. De noodzaak hiertoe 

wordt duidelijk erkend en er is veel bereidwilligheid bij medewerkers. De 

voorgenomen plannen zijn allemaal in gang gezet.  

 

Een intern actieteam houdt de kliniek scherp door toe te zien op de 

uitvoering van alle actiepunten.  

 

Coronamaatregelen 

In verband met het oplopen van het aantal landelijke coronabesmettingen 

heeft de kliniek weer een aantal extra maatregelen genomen, onder 

andere rondom bezoek voor patiënten en het dragen van een mondkapje. 

De kliniek is in afwachting op de boosterprik. 

 

8. Afscheid Maria 

Dit is de laatste vergadering waarbij Maria aanwezig is. Helga dankt, in 

een kort praatje, Maria voor haar inzet en hulp in de afgelopen jaren. De 

kliniek is Maria ook zeer erkentelijk voor zoveel jaren trouwe inzet en 

betrokkenheid. 

 

9. Afsluiting 

De vergaderdata voor 2022 worden vastgesteld en alvast op de website 

gepubliceerd: 

- 7 februari 2022 

- 16 mei 2022 

- 12 september 2022 

- 28 november 2022 

 

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

overleg vindt plaats op 7 februari 2022. 


