
                                                                                                                             
  

Samenvatting overleg Regioraad FPC Overmaze
Vergadering : Regioraad FPC Overmaze
Datum : 3 oktober 2011
Tijdstip : 15.00 – 17.00 uur
Locatie : FPC Overmaze
Aanwezig : Fred van Bun (wijkagent Limmel, Nazareth)

Hyacinthe van Bussel (locatiedirecteur Organisatie FPC Overmaze)
Floor Keijsers (communicatiemedewerker De Rooyse Wissel)
Marleen Mingels – Leclaire (lid bewonersoverleg)     

Afwezig: Albert Albers (stadsdeelleider Noordoost) 
Rietje Creusen (assistent stadsdeelhouder Noordoost)
Jo D’Elfant (1ebeleidsmedewerker algemene en juridisch zaken Gemeente Meerssen)
Marleen Hodenius/Annette Wijnen (basisschool ’t Spoor)
Jean-Paul Moust (namens RKVCL)
Monique Nemri – Ruyters (buurtraad Limmel)
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 15.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Van een 
groot aantal deelnemers zijn afmeldingen ontvangen. Mevrouw Creusen was afgemeld wegens ziekte, 
de heer Albers kon zijn agenda op zo’n korte termijn niet meer aanpassen. Mevrouw Nemri-Ruijters 
ondervond moeite om het secretariaat telefonisch te bereiken. 
Afgesproken wordt dat de deelnemers uiterlijk in de ochtend van de dag van overleg afmeldingen 
doorgeven, zodat hierop geanticipeerd kan worden.

Mevrouw Keijsers deelt aan de aanwezigen het jaarbericht van de CONRISQ Groep uit. 

De heer Van Bun stelt voor de contactmomenten met mevrouw Van Bussel frequenter te plannen. 
Aansluitend aan het overleg van vandaag worden daar afspraken over gemaakt. 

Mevrouw Mingels stelt namens mevrouw Nemri-Ruyters voor de volgende vergadering te laten 
plaatsvinden in het buurthuis op de Emmausstraat. Dit wordt akkoord bevonden.

Mevrouw Mingels geeft aan dat de overlast van personeel (toeteren bij het verlaten van het terrein) 
nog niet is verminderd. Mevrouw Van Bussel geeft aan dat ze alle medewerkers heeft gevraagd 
rekening te houden met omwonenden. Receptiemedewerkers zullen in de gaten houden of er gehoor 
wordt gegeven aan dit verzoek. 

Mevrouw Van Bussel meldt dat 5 november de Nationale Open Dag van DJI plaatsvindt. De locatie 
Overmaze doet ook mee aan de Open Dag. De inschrijving is inmiddels gesloten. 

Het convenant tussen de Rooyse Wissel (locatie Overmaze) en Gemeente Maastricht is klaar en wordt 
besproken met de burgemeester. Een terugkoppeling moet nog volgen. Ondertekening stond 
aanvankelijk gepland tijdens de Open Avond op 29 september, dit gaat nu op een ander moment 
gebeuren. 
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Evaluatie Open Avond voor buurtbewoners 
Op 29 september 2011 heeft de Open Avond voor buurtbewoners plaatsgevonden, waaraan een 
dertigtal omwonenden heeft deelgenomen. De avond is bijzonder geslaagd te noemen. Bezoekers 
werden door medewerkers en patiënten rondgeleid over een woonafdeling en het Arbeids- en 
Scholingscentrum (ASC). Ook stond een workshop dramatherapie op het programma. De bezoekers 
gaven aan na de Open Avond heel anders (positiever) tegen tbs en FPC Overmaze aan te kijken dan 
eerst het geval was. 
Volgend jaar wordt opnieuw een Open Avond georganiseerd. 

Mogelijk kunnen we bezoekers van de Open Avond meer betrekken bij de Regioraad, om zo het 
ledenbestand uit te breiden. Hiervoor is echter toestemming van de Regioraad nodig. Omdat er nu te 
weinig leden aanwezig zijn, zal mevrouw Keijsers de leden per mail om een reactie vragen. 

Themapresentatie Risicotaxaties
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar het volgende overleg, vanwege het geringe aantal 
aanwezigen.  

Vergaderplanning 2012
De planning wordt ter kennisgeving aangenomen. 

Rondvraag en sluiting
Mevrouw Keijsers merkt op dat het wellicht goed is om de nieuwsbrief nieuw leven in te blazen, omdat 
niet alle omwonenden de buurtsite bezoeken. In de nieuwsbrief kan dan ook het verslag van de 
Regioraad deels worden opgenomen. Dit wordt voor het volgende overleg geagendeerd.

Er wordt gediscussieerd over de vraag waarom het ledenbestand van de Regioraad klein blijft. Mogelijk 
heeft het te maken met het feit van de PI al langere tijd op deze locatie is gevestigd en dat mensen 
gewend zijn geraakt aan de aanwezigheid ervan. De heer Van Bun geeft aan dat er vanuit FPC 
Overmaze veel tijd en energie in de Regioraad wordt gestoken, maar dat het veelal 
eenrichtingsverkeer lijkt te zijn. Mevrouw Van Bussel geeft aan dat de ervaringen met de Regioraad in 
Venray positief zijn en er veel inhoudelijke thema’s besproken worden. Het ledenbestand is stabel (15 
leden in totaal). De Regioraad van Venray bestaat wel al langer dan de Regioraad van FPC Overmaze 
en heeft een aantal jaren nodig gehad om zover te komen. Afgesproken wordt dit punt volgende keer 
weer te agenderen. 

Het volgende overleg van de Regioraad vindt plaats op maandag     9     januari     2012  , 15.00 uur in het 
buurtcentrum in de Emmaustraat.
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