
                                                                                                                             
  

Samenvatting overleg Regioraad FPC Overmaze
Vergadering : Regioraad FPC Overmaze
Datum : 4 juli 2011
Tijdstip : 15.30 – 17.00 uur
Locatie : Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39, Maastricht
Aanwezig : Albert Albers (stadsdeelleider Noordoost) 

Hyacinthe van Bussel (locatiedirecteur Organisatie FPC Overmaze)
Rietje Creusen (assistent stadsdeelhouder Noordoost)
Floor Keijsers (communicatiemedewerker FPC de Rooyse Wissel)
Marleen Mingels – Leclaire (lid bewonersoverleg)

    Jean-Paul Moust (namens RKVCL)
Monique Nemri – Ruyters (buurtraad Limmel)

Afwezig: Fred van Bun (wijkagent Limmel, Nazareth)
Jo D’Elfant (1e beleidsmedewerker algemene en juridisch zaken Gemeente 
Meerssen)
Marleen Hodenius/Annette Wijnen (basisschool ’t Spoor)
Sjer Pisters (teamchef politie Limburg Zuid)
Koos Smeets (woningbouwvereniging Servatius)
Jan Vink (Hotelschool)

Kopiehouder : Hans Coenjaerds (PI Limburg Zuid), Maria L’Homme (dorpsraad Itteren), Edwin 
Gulikers (politie Limburg Zuid)

Notulist : Nicole Zwakenberg

Opening en mededelingen
Mevrouw Van Bussel opent de vergadering om 15.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

Mevrouw Mingels haalt aan dat er geluidsoverlast wordt veroorzaakt door medewerkers die naar huis 
gaan na de dienst van 22.00 uur. Mevrouw Van Bussel zal de medewerkers hierop aanspreken.

Evaluatie informatievoorziening over incidenten
In korte tijd heeft zich een drietal incidenten voorgedaan binnen FPC Overmaze. De Regioraad is 
hierover geïnformeerd en mevrouw Van Bussel vraagt zich af hoe de leden de informatievoorziening 
hebben ervaren.

Mevrouw Nemry-Ruyters geeft aan dat de informatievoorziening goed is verlopen, maar dat de onrust 
in de buurt er niet door afneemt. 

De heer Albers geeft aan dat hij bij het zien van het programma ‘Opsporing Verzocht’ een geheel ander 
gevoel kreeg over de onttrekking dan hij eerder had bij de informatie vanuit de FPC Overmaze. In het 
programma wordt de patiënt op een verontrustende manier neergezet. De heer Koolen merkt op dat 
de kliniek hierin niet betrokken wordt en dat elke onttrekking door de Korps Landelijke Politie Diensten 
(KLPD) bijzonder hoog wordt opgenomen. Het is terecht dat dit ernstig wordt weggezet door 
‘Opsporing Verzocht’.

Volgens mevrouw Mingels ondervinden omwonenden hinder van gedetineerden die in vrijheid worden 
gesteld vanuit het PPC, doordat ze buiten wachten op vervoer. Soms worden omwonenden dan door 
hen aangesproken. De heer Koolen geeft aan dat wanneer de ex-gedetineerde niet binnen wil wachten, 
het aangeboden vervoer naar het station weigert en ook niet wil worden opgehaald, er geen andere 
opties meer zijn voor het PPC. De persoon is immers in vrijheid gesteld. Voor omwonenden is dit 
echter bijzonder vervelend. De heer Koolen geeft aan dat hieraan door het PPC extra aandacht moet 
worden geschonken, maar dat dit geen garantie is voor de oplossing van het probleem. 
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Nagekomen bericht: het voorval is intern besproken. Er is tot nu toe geen overlast meer geweest. 

Mevrouw Keijsers stelt voor, als hieraan behoefte is, een presentatie in de buurt te geven over tbs. 
Wellicht bestaat er een beeld van de tbs dat niet helemaal klopt. De presentatie zou bijvoorbeeld 
tijdens de Open Avond voor de buurt gehouden kunnen worden. Mevrouw Nemri-Ruyters stelt voor om 
bijvoorbeeld één keer per jaar het Lochmanshuis (Populierweg 36 te Limmel) af te huren voor een 
informatieavond voor de buurtbewoners. Mevrouw Van Bussel en de heer Koolen vinden dit een prima 
voorstel. Mevrouw Van Bussel zal contact opnemen met de buurt om een informatie avond te 
organiseren rond september/oktober.
Nagekomen bericht: de Open Avond is op 29 september georganiseerd voor de buurt. 

Rondvraag en sluiting
De volgende bijeenkomst van de Regioraad vindt plaats op maandag 3 oktober aanstaande, 15.00 – 
17.00 uur. 
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