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Samenvatting overleg Regioraad FPC Overmaze 
 

Vergadering :  Regioraad FPC Overmaze 
Datum : 12 juli 2010 
Tijdstip : 15.00 – 16.30 uur 
Locatie : Hoge Hotelschool, Bethlehemweg 
Aanwezig : De heer Van Bun (wijkagent Limmel, Nazareth) 
  Mevrouw Van Bussel (locatiedirecteur Organisatie FPC Overmaze) 
  Mevrouw Keijsers (communicatiemedewerker FPC de Rooyse Wissel) 
  Mevrouw Mingels – Leclaire (lid bewonersoverleg) 
  Mevrouw Nemri – Ruyters (buurtraad Limmel) 
  De heer Smeets (woningbouwvereniging Servatius) 
  De heer Vink (Hotelschool) 
Afwezig : De heer Albers (stadsdeelleider Noordoost) 
  Mevrouw Creusen (assistent stadsdeelleider Noordoost) 
  De heer Gulikers (wijkagent Borgharen, Itteren, Beatrixhaven) 
  De heer Koolen (locatiedirecteur Behandeling en Zorg FPC Overmaze) 
  Mevrouw L’Homme (dorpsraad Itteren) 
  De heer Moust (RKVCL)     
  Mevrouw Wijnen en mevrouw Hodenius (BS ’t Spoor)     
Notulist : Mevrouw Zwakenberg (FPC Overmaze) 
 
Opening en mededelingen 

Mevrouw Van Bussel opent de vergadering om 15.00 uur, heet de aanwezigen welkom en bedankt de 
heer Vink voor de gastvrijheid.  
 
Mevrouw Keijsers meldt dat het jaarverslag van FPC de Rooyse Wissel naar alle leden van de 
Regioraad is gestuurd. 
 
Mevrouw Nemry-Ruyters vraagt om een snellere beantwoording van haar mails. Afgesproken wordt dat 
mevrouw Van Bussel de mails beantwoordt en dat mevrouw Keijsers dat bij afwezigheid van mevrouw 
Van Bussel overneemt. De mailadressen zijn bekend bij de leden van de Regioraad. 
 
Stand van zaken FPC/PCC Overmaze 

Mevrouw Van Bussel meldt dat het gebouw vanaf september gefaseerd wordt opgeleverd. In januari 
2011 stromen de laatste twee afdelingen vol. Verwacht wordt dat het gebouw in maart 2011 helemaal 
klaar is. Daarna wordt een start gemaakt met de herinrichting van het buitenterrein. Mevrouw Mingels 
merkt op dat de groenvoorzieningen aan de voorzijde van het gebouw slecht worden onderhouden. 
Mevrouw Van Bussel zal hierover contact opnemen met het Hoofd Facilitair. 
 
De heer Smeets geeft uitleg over de status van de weg bij de woningen bij de ingang van de kliniek.  
Vaststaat dat de weg eigendom is van Servatius. Dit betekent dat de gemeente en de politie niet 
kunnen handhaven aldaar.  
De opdracht tot het plaatsen van een degelijk bord is uitgezet. Het bord van de afsleepregeling blijft 
ter ontmoediging staan, maar is niet officieel. Voorgesteld wordt om het nieuwe bord zo spoedig 
mogelijk te plaatsen (naar verwachting voor de bouwvak) en op een later moment te evalueren hoe dit 
verloopt. De overlast is door het bestaande bordje al verminderd. De heer Smeets en mevrouw Mingels 
houden hierover contact. 
 
Mevrouw Mingels geeft aan dat vanaf de tiende verdieping enige overlast wordt veroorzaakt door een 
gedetineerde of een patiënt. Mevrouw Van Bussel geeft aan dat bekend is wie de overlast veroorzaakt 
en dat daar extra aandacht voor is.  
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Agendaplanning voor de rest van 2010 en peiling van de behoefte tot het bespreken van 

thema’s binnen de tbs 
Mevrouw Van Bussel vraagt of er behoefte is om tijdens de bijeenkomsten thema’s met betrekking tot 
tbs te bespreken. Nu blijft de inhoud van de bijeenkomsten beperkt tot het bespreken van de actuele 
stand van zaken.  
 
Volgens mevrouw Nemry-Ruyters worden de behoeftes gaandeweg duidelijk. Actuele zaken die 
besproken worden betreffen vooral veiligheid, regels en communicatie. Deze onderwerpen zijn 
belangrijk. Volgens haar wil de buurt vooraf over belangrijke onderwerpen worden geïnformeerd. 
Mevrouw Keijsers haalt het vorige overleg aan. Toen is afgesproken dat bij (te verwachten) media-
aandacht twee leden van de Regioraad worden geïnformeerd en dus niet de hele Regioraad. Omdat nu 
blijkt dat de leden allemaal geïnformeerd willen worden, wordt dat de nieuwe procedure. Eventuele 
publicaties over FPC Overmaze worden ook onder de deelnemers verspreid.  
Mevrouw Van Bussel geeft aan dat het lastig is alle zaken die spelen binnen de kliniek vooraf te 
bespreken. Waar mogelijk zullen de zaken worden geagendeerd voor de bijeenkomsten van de 
Regioraad.  
 
De heer Vink geeft aan de bijeenkomsten te zien als een informatieve vergadering om met name 
zaken met betrekking tot veiligheid te agenderen en te bespreken. Ook volgens de heer Van Bun 
bieden de bijeenkomsten een uitstekend platform om zaken in het kader van leefbaarheid en veiligheid 
te bespreken.  
 

Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Nemry-Ruyters vindt dat de telefoonbeantwoording door de receptie/portier van FPC 
Overmaze te wensen overlaat. Mevrouw Van Bussel geeft aan hier aandacht voor te hebben. Ook geeft 
ze aan dat via de receptie of via mail contact kan worden opgenomen met haar en mevrouw Keijsers.  
Mevrouw Nemry-Ruyters geeft aan dat aanwezigheid van de heer Albers of mevrouw Creusen gewenst 
is. Door omstandigheden zijn beiden echter afwezig vandaag. 
 
De heer Smeets geeft aan dat de heer Coenjaerds (PI Limburg Zuid) altijd tekst aanleverde voor de 
website en het buurtkrantje van Limmel. Mevrouw Keijsers neemt dit nu over. Na vaststelling van het 
verslag wordt dit deels gepubliceerd op de site en in het buurtkrantje.  
 
Mevrouw Keijsers geeft aan dat zij voortaan alle deelnemers van de Regioraad informeert over 
relevante uitzendingen en artikelen die verschijnen in de pers, met als kanttekening dat FPC Overmaze 
niet áltijd op de hoogte is van alles wat in de pers verschijnt. Zij verzoekt de deelnemers dan ook haar 
in te lichten bij het verschijnen of lezen van een artikel betreffende FPC Overmaze. De leden van de 
Regioraad kunnen hun achterban daarna informeren.  
 
Verder niets meer aan de orde zijnd, wordt het overleg om 16.30 uur gesloten. De volgende 
bijeenkomst staat gepland op maandag 4 oktober, 15.00 – 17.00 uur, dit maal op uitnodiging van de 
heer Smeets bij woningbouwvereniging Servatius, Emmaustraat 65. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


