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Omwonendencommissie
4 oktober 2021, 19.30 uur
Oostvaarderskliniek
Helga Metselaar, Dick Soek, Roland Rabe, Mylan Derkink
(gemeente Almere), Hans Neervoort (OVK), Evert-Jan
Pieters (OVK).
Maria Remmers, Patrick Meskers, Johan Kieft (gemeente
Almere), Kevin van Dalen (wijkagent), Hendrik Jan van
der Lugt (OVK)

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hendrik Jan is
afwezig en daarom is Hans Neervoort aanwezig bij dit overleg. Ook Kevin heeft
zich afgemeld. De aanwezigen benadrukken het belang van zijn aanwezigheid en
hopen dat hij er vaker bij kan zijn.
Het verslag van de vorige vergadering (10 mei) is nog niet af en wordt bij het
volgende overleg besproken.

2. Terugblik informatiemarkt 7 en 8 september
De aanwezigen kijken met een goed gevoel terug op de informatiemarkt. Niet
iedere bezoeker was bekend met de omwonendencommissie. Goed dus om als
commissieleden zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. De opkomst was niet hoog
maar zo was er wel voldoende tijd om veel gesprekken te voeren met
buurtbewoners.
Ook zijn er verschillende gesprekken gevoerd met aanwezige raadsleden. Een van
hen gaf de tip om t.z.t. gebruik te maken van de inspreekavond bij de
gemeenteraad. Goed om daar als omwonendencommissie ook een gezamenlijk
standpunt in te nemen. De leden gaan hierover nadenken.
Over de informatievoorziening (o.a. op de website) heeft de
omwonendencommissie nog wel een aantal vragen en opmerkingen. Deze worden
besproken en zullen worden aangepast.
Aanstaande donderdag vindt het eerste overleg met de klankbordgroep plaats.
Helga is hierbij aanwezig. Het doel van de klankbordgroep is om ervoor te zorgen
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dat het betrekken van de wijk zo goed mogelijk wordt geborgd in het inhoudelijke
proces van de op handen zijnde verbouwing.
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Op basis van de input die is gegeven tijdens de informatiemarkt vinden op 25
oktober a.s. de themasessies Groen, Parkeren/Verkeer en Veiligheid plaats.
Roland is aanwezig bij de sessie Groen en Dick bij Veiligheid.

Datum
4 oktober 2021

3. Bezetting Omwonendencommissie
Maria heeft aangegeven te willen stoppen als lid van de omwonendencommissie.
Hiermee wordt de bezetting verder uitgedund. De omwonendencommissie is een
zo breed mogelijke vertegenwoordiging vanuit de buurt. Daarom zijn er de
afgelopen jaren diverse pogingen gedaan om nieuwe leden te werven. Mensen
zijn hiervoor benaderd maar tot op heden nog geen resultaat.
Er wordt een nieuwe poging gedaan, o.a. met een buurtbewoner die als dominee
actief is in de Stripheldenbuurt. Daarnaast zal de kliniek opnieuw contact zoeken
met de filiaalmanager van de Vomar en de directeuren van de basisscholen
gevestigd in de Stripheldenbuurt.
In het volgende overleg wordt verder doorgepraat over de opzet van commissie.
Hierbij wordt mede ook de opzet van de Regioraad in Venray meegenomen waar
tbs-kliniek De Rooyse Wissel onderdeel van is.

4. Mededelingen/vragen vanuit de buurt
Er zijn geen mededelingen vanuit de buurt

5. Mededelingen vanuit de kliniek
Voor de functies van medewerker geïntegreerde beveiliging, sociotherapeut
intensieve zorgafdeling en sociotherapeut verslavingskliniek zijn nieuwe
wervingscampagnes gestart, onder andere met zogenaamde ‘Verhalen uit de
Praktijk’. Deze verhalen worden gedeeld met de aanwezigen.
Forensische verslavingskliniek Basalt vierde afgelopen maand haar tienjarig
bestaan met een symposium voor ketenpartners. Ook zijn medewerkers van de
verslavingskliniek geïnterviewd voor een artikel in het digitale magazine van DJI
DJIZien. Dit artikel zal gedeeld worden met de aanwezigen.
Het kliniekbrede verbeterplan (opgesteld n.a.v. de incidenten september 2020)
met daarin verbeteracties op de thema’s cultuur, behandelinhoud en organisatie is
af en wordt op korte termijn naar de Inspectie gestuurd. Een intern actieteam
blijft de coördinatie houden op verschillende acties die doorlopen.
Op 14 oktober a.s. brengt de gemeenteraad een werkbezoek aan de kliniek.
Centraal thema hierbij zijn de uitbreidingsplannen. Verzoek aan de
omwonendencommissie of een afvaardiging hierbij aanwezig kan zijn. Helga is
aanwezig.
6. W.v.t.t.k.
Helga heeft een voorstel gestuurd met de vergaderdata voor 2022. Dick vraagt of
het wellicht mogelijk is om op een andere avond te vergaderen. Er wordt gekeken
wat er mogelijk is.
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7. Afsluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. Het volgende reguliere
overleg vindt plaats op 15 november 2021.
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