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Omwonendencommissie Stripheldenbuurt 

   
   

   

Omschrijving  Overleg Omwonendencommissie - Oostvaarderskliniek 

Vergaderdatum en -tijd  7 februari 2022, 19.30 uur 

Vergaderplaats  FPC de Oostvaarderskliniek, Carl Barksweg 3, Almere 

Aanwezig  Helga Metselaar (voorzitter), Rianne Veenstra, Dick Soek, 

Roland Rabe, Patrick Meskers, Kevin van Dalen 

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

Kieft (gemeente Almere), Hendrik Jan van der Lugt 

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

   
   

 

 

 

 

 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een hartelijk 

welkom aan Rianne die voor het eerst aansluit. Zij is predikant bij De Drieklank 

en sport als buurtbewoner regelmatig in de kliniek. In het verleden is zij ook 

vrijwilliger geweest in de kliniek. De overige aanwezigen stellen zich kort voor. 

 

2. Conceptverslag dd. 15 november 2021 

Diverse aanwezigen verzoeken om een aantal aanvullingen bij punt 2 van het 

verslag. Evert-Jan zal dit verwerken en het verslag nog een keer rondsturen. 

Reacties kunnen via de mail worden gegeven. Daarna wordt het verslag 

gepubliceerd op de website. 

 

3. Bezetting Omwonendencommissie 

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

bredere vertegenwoordiging is uit de wijk. Hendrik Jan en Evert-Jan hebben 

inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met de basisscholen in de 

Stripheldenbuurt. Ook is er met de busmaatschappij gesproken. Dit met als doel 

om betere en snellere contacten met elkaar te hebben, wanneer dit nodig is. Het 

waren goede en constructieve gesprekken. 

 

Vragen waar we met elkaar over willen nadenken rondom de bezetting en rol van 

de Omwonendencommissie zijn: wat leren we van de afgelopen jaren? Hoe kijken 

we naar de toekomst? En wat kan eventueel anders?  

Als voorbeeld is het stuk meegestuurd van de Regioraad van FPC de Rooyse 

Wissel. Dit wordt door verschillende aanwezigen als te ambtelijk beschouwd. Wat 

opvalt zijn de vele organisaties die in deze regioraad zitting hebben. 
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De aanwezigen geven aan het een goed idee te vinden om over dit onderwerp 

met elkaar door te praten. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat zij niets zien in een 

wijkraad voor de hele Stripheldenbuurt. 

 

Om over dit onderwerp en bovenstaande vragen een goede discussie te hebben, 

wordt voor het reguliere overleg van 16 mei een praatstuk gemaakt.  

 

Evert-Jan gaat bij andere tbs-klinieken na hoe hun contacten zijn met de 

omgeving/buurt.  

 

Rianne benadrukt nog de waarde en het bereik van een of meerdere artikelen in 

de krant Almere Deze Week. Een aantal jaar geleden heeft de kliniek al eens aan 

een serie artikelen meegewerkt. Wellicht goed om hier nog een keer aan mee te 

werken. Evert-Jan gaat dit oppakken. 

 

4. Mededelingen vanuit de buurt 

Er zijn geen mededelingen vanuit de buurt. 

 

5. Mededelingen vanuit de kliniek 

Ontwikkelingen beoogde uitbreidingsplannen 

Op 17 februari vindt er een vervolgbijeenkomst plaats op de themasessie van 

afgelopen oktober. Hierin wordt een terugkoppeling gegeven van de opgepakte 

acties bij de thema’s verkeer, groen/openbare ruimte & parkeren en veiligheid. 

De aanwezigen geven aan ook graag hiervan een terugkoppeling te krijgen. We 

spreken af om hiervoor een bouwoverleg in te plannen op 14 maart a.s. 

 

De bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Almere, DJI en 

de Oostvaarderskliniek is, in concept, ter informatie aan de gemeenteraad 

voorgelegd. De aanwezigen geven aan dat ze deze overeenkomst nog niet hebben 

gezien, ondanks dat dit was beloofd vanuit de gemeente. Mylan stuurt het 

concept naar alle aanwezigen. 

 

Stand van zaken kliniekbreed verbeterplan 

Naar aanleiding van de eerste voortgangsrapportage van het verbeterplan heeft 

het interne Actieteam, dat toe ziet op de uitvoering van alle actiepunten, een 

gesprek gehad met de Inspectie. De Inspectie heeft aangegeven graag een dag 

mee te willen lopen in de kliniek. Dit bezoek wordt voorbereid.  

 

Coronamaatregelen 

Net als de landelijke maatregelen versoepelt ook de Oostvaarderskliniek de 

coronamaatregelen. We hopen binnenkort de meeste maatregelen af te kunnen 

schaffen zodat ook buurtbewoners weer kunnen sporten in de kliniek.  

 

Personele bezetting 

De personele bezetting is in de afgelopen periode, mede door de intensieve 

werving van nieuwe medewerkers, verbeterd. Wel heeft de kliniek op dit moment 

te maken met een hoog ziekteverzuim. 

 

6. Afsluiting 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. Zoals afgesproken vindt er 

een extra bouwoverleg (zonder notulen) plaats op 14 maart 2022. Het volgende 

reguliere overleg is op 16 mei 2022. 


