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Samenvatting overleg Regioraad FPC Overmaze 
 

Vergadering :  Regioraad FPC Overmaze 

Datum : 4 oktober 2010 

Tijdstip : 15.00 – 16.00 uur 
Locatie : Wijkgebouw Servatius 

Aanwezig : De heer Van Bun (wijkagent Limmel, Nazareth) 

  Mevrouw Van Bussel (locatiedirecteur Organisatie FPC Overmaze) 

  Mevrouw Creusen (assistent stadsdeelleider Noordoost)   

  De heer D’Elfant (1e beleidsmedewerker algemene en juridische zaken Gemeente 
Meerssen) 

  Mevrouw Keijsers (communicatiemedewerker FPC de Rooyse Wissel) 
  Mevrouw Mingels – Leclaire (lid bewonersoverleg) 

  De heer Moust (RKVCL) 
  Mevrouw Nemri – Ruyters (buurtraad Limmel) 

  De heer Smeets (woningbouwvereniging Servatius) 

  De heer Vink (Hotelschool) 
  Mevrouw Wijnen (BS ’t Spoor) 

Afwezig : De heer Albers (stadsdeelleider Noordoost) 
  De heer Gulikers (wijkagent Borgharen, Itteren, Beatrixhaven) 

  De heer Koolen (locatiedirecteur Behandeling en Zorg FPC Overmaze) 
  Mevrouw L’Homme (dorpsraad Itteren) 

Notulist : Mevrouw Zwakenberg (FPC Overmaze) 

 
Opening en mededelingen 

Mevrouw Van Bussel opent de vergadering om 15.00 uur, heet de aanwezigen welkom en bedankt 
woningbouwvereniging Servatius voor de gastvrijheid.  

 

Mevrouw L’Homme heeft zich afgemeld als deelnemer van de Regioraad, omdat het thema ‘tbs’ niet 

meer actueel is in de buurt. Mevrouw Van Bussel neemt contact met haar op om verdere deelname te 

bespreken. De bijeenkomsten van de Regioraad zijn namelijk niet alleen bedoeld om eventuele onrust 
weg te nemen, maar ook om informatie uit te wisselen.  

 
De heer D’Elfant neemt vandaag voor de eerste keer deel aan het overleg. Na vandaag beslist hij of 

verdere deelname aan het overleg zinvol is.  

 

Mevrouw Van Bussel geeft aan dat conceptnotulen steeds tijdens de eerstvolgende bijeenkomst 

worden besproken en vastgesteld. Eventuele opmerkingen worden dan ook meegenomen in het 
verslag.  

 
Stand van zaken FPC/PCC Overmaze 

De herstelwerkzaamheden verlopen volgens planning. Medio november wordt de nieuwe ingang in 

gebruik genomen, per 1 januari 2011 gaat de laatste PPC-afdeling van start met 24 patiënten. In 

januari/februari gaan alle containers van de binnenplaats af en is de verbouwing geheel afgerond. Er 

wordt dan zo spoedig mogelijk een datum geprikt voor een Open Dag. Mevrouw Nemri-Ruyters vraagt 
de parkeeroverlast op deze dag te beperken. Mevrouw Van Bussel neemt contact op met de heer Vink 

over de mogelijke inzet van verkeersregelaars, zodat de overlast tot een minimum kan worden 
beperkt. 

 
Mevrouw Nemri-Ruyters vraagt of er na de opening van de laatste afdeling meer geoefend gaat 

worden in de wijk. Mevrouw Van Bussel meldt dat dat niet het geval is: op de betreffende afdeling 

verblijven alleen PPC-patiënten en geen tbs-patiënten. Er wordt alleen met tbs-patiënten geoefend en 
deze oefeningen zijn nagenoeg afgerond.  
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Mevrouw Mingels is aangesproken door een buurtbewoner, die vertelde dat een ex-patiënt deels 

ontkleed bij een woning stond en niet wist waar hij heen moest. Mevrouw Mingels geeft aan het 
verhaal alleen van ‘horen zeggen’ te hebben en gaat navraag doen voor het feitelijke verhaal.  

 

De heer Vink is geïnteresseerd in hoe de kliniek handelt in geval van calamiteiten, bijvoorbeeld bij 
brand. Hij heeft de Schipholbrand gevolgd en het systeem van hulpverlening heeft vragen opgeroepen.  

Mevrouw Van Bussel geeft aan dat na de Schipholbrand de landelijke eisen met betrekking tot 
brandveiligheid enorm zijn aangescherpt, zoals bijvoorbeeld het aantal aanwezige BHV-ers.  

Doordat de kliniek is verdeeld in compartimenten is het onwaarschijnlijk dat meerdere etages 
gelijktijdig in brand komen te staan en ontruimd zouden moeten worden. Afspraken hierover liggen 

vast in protocollen en er vinden oefeningen plaats.  

 
De heer Vink vraagt naar de overlast voor de omwonenden/omgeving in geval van een calamiteit. En: 

hoe het zit met bijvoorbeeld vluchtwegen? Mevrouw Van Bussel kan dit voor FPC Overmaze 

onvoldoende overzien; zij is niet gedetailleerd op de hoogte van de gemaakte afspraken. Zij neemt 

contact op met de coördinator BHV en de brandweer en koppelt tijdens de volgende bijeenkomst 
terug. Eventueel kan de heer Ackermans (hoofd beveiliging PI Limburg Zuid) worden uitgenodigd om 

een toelichting te geven.  

 
Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Van Bussel stelt voor om tijdens de volgende bijeenkomst uitleg te geven over het 

resocialisatietraject.   

  
Terugkomend op de discussie rondom calamiteiten, merkt de heer Van Bun op dat bijvoorbeeld 

vluchtwegen alleen helder worden door oefening. Hij gaat bekijken of er een oefening kan plaatsvinden 
en neemt hiervoor contact op met een medewerkster van kabinet Maastricht, zodat de oefening op de 

oefenagenda van de regio kan worden geplaatst.  

 

Verder niets meer aan de orde zijnd, wordt het overleg om 16.00 uur gesloten. De volgende 

bijeenkomst staat gepland op maandag 10 januari 2011, 15.00 – 17.00 uur, bij FPC Overmaze. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


