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VERSLAG 
 

Vergadering :  Regioraad FPC Overmaze 
Datum : 11 oktober 2012 
Tijdstip : 17.00 – 18.30 uur 
Locatie : FPC Overmaze, vergaderruimte 2 
Aanwezig : Hyacinthe van Bussel (locatiedirecteur Organisatie FPC Overmaze) 
  Mat Brüll (buurtbewoner) 
  Harold Ceulemans (wijkagent Limmel/Nazareth) 
  Marcel Coolen (namens RKVCL) 
  Rietje Creusen (assistent stadsdeelleider Noordoost) 
  Marcia Jacobs (locatiemanager Zuyd Hogeschool) 
  Marleen Mingels – Leclaire (lid bewonersoverleg) 
  Jean-Paul Moust (namens RKVCL) 
  Annette Wijnen (Basisschool ’t Spoor)        
Afwezig : Jo D’Elfant (1ebeleidsmedewerker algemene en juridisch zaken Gemeente Meerssen) 
  Floor Keijsers (communicatiemedewerker De Rooyse Wissel)    
  Monique Nemri – Ruyters (buurtraad Limmel) 
  Koos Smeets (woningbouwvereniging Servatius) 
  Christian Tol (medewerker Veiligheid en Leefbaarheid)   
Kopiehouder :  Hans Coenjaerds (PI Limburg Zuid), Maria L’Homme (dorpsraad Itteren), Edwin 

Gulikers (politie Limburg Zuid) 
Notulist : Nicole Zwakenberg 
 
Opening en mededelingen 

Hyacinthe van Bussel opent de vergadering om 17.00 uur en heet de aanwezigen welkom, in het 
bijzonder Mat Brüll (buurtbewoner) en Marcel Coolen (namens RKVCL). Zij sluiten vandaag voor het eerst 
aan. Mat Brüll woont in de omgeving van de kliniek en zat in de buurtraad toen enkele jaren geleden 
bekend werd dat de locatie Overmaze van FPC de Rooyse Wissel in het gebouw aan de Willem 
Alexanderweg zou worden gevestigd. Er heerste toen een gevoel van schrik, vooral veroorzaakt door de 
onbekendheid met tbs. Het bezoek aan de kliniek van de Rooyse Wissel in Venray heeft zijn inzichten 
over tbs veranderd. 
Marcel Koolen is als bestuurslid/secretaris verbonden aan RKVCL en is geïnteresseerd in tbs in het 
algemeen. Tijdens de Open Dag voor buurtbewoners heeft hij een goede, positieve indruk gekregen van 
wat er zich binnen de kliniek afspeelt. 
 
Convenant Gemeente Maastricht en FPC de Rooyse Wissel 
Hyacinthe van Bussel reikt een kopie van het convenant uit dat is afgesloten tussen Gemeente Maastricht 
en de Rooyse Wissel. In het convenant zijn heldere afspraken opgenomen over onder meer het verlof- en 
resocialisatiebeleid en de communicatie tussen de kliniek en de Regioraad. De meeste afspraken 
bestonden al en zijn nu vastgelegd in het convenant. Het convenant wordt elke drie jaar geactualiseerd. 
De leden geven aan het prettig te vinden dat de afspraken nu schriftelijk zijn vastgelegd.  
 
Het convenant is vandaag geagendeerd om te bespreken of publiciteit moet worden gegeven aan de 
ondertekening ervan. Wellicht kan de ondertekening worden benoemd in de nieuwsbrief van de Rooyse 
Wissel en op de website? Voorgesteld wordt ook op de website van Limmel aandacht te besteden aan de 
ondertekening.  
 
Terugblik 2012 
Rondleidingen/werkbezoeken 
Hyacinthe van Bussel geeft aan dat de kliniek het belangrijk vindt ‘buiten’ naar binnen te halen. 
Bijvoorbeeld door rondleidingen en werkbezoeken te organiseren. In 2012 bracht staatssecretaris Teeven 
een werkbezoek aan de Rooyse Wissel. Daarnaast werden rondleidingen georganiseerd voor onder meer 
HBO Social Work Zuyd, het MT van de Hotelschool, de Raadscommissie Breed Welzijn Gemeente 
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Maastricht, het Grafisch Opleidingscentrum en ondernemers uit de regio. De rondleidingen en 
werkbezoeken zijn zeer goed verlopen.   
Mat Brüll vraagt of het gebruikelijk is dat er zoveel rondleidingen worden georganiseerd. Hyacinthe van 
Bussel vertelt dat de Rooyse Wissel dit altijd belangrijk heeft gevonden. Het doel is mensen te laten zien 
wat tbs is en wat het betekent om in de kliniek te verblijven.  
 
Lidmaatschap van verenigingen 
Een klein aantal patiënten is inmiddels lid van verenigingen in de omgeving van de kliniek. Mat Brüll 
vraagt hoe de reactie van de clubs op het lidmaatschap van patiënten is. Hyacinthe van Bussel licht toe 
dat het belangrijk is dat patienten een zinvolle dag- en vrijetijdsbesteding hebben. Dit betekent niet dat 
er zomaar patiënten worden aangemeld bij verenigingen. Hier gaan een zeer zorgvuldige afweging en 
veel gesprekken aan vooraf. De individuele trajectbegeleider van de patient legt contacten met 
verenigingen en geeft uitleg over de behandeling en begeleiding van de patiënt. Indien het bestuur 
akkoord gaat met een lidmaatschap worden ook de trainer en/of andere leden bij de gesprekken 
betrokken. Hierop volgt een kennismakingsgesprek met de patiënt. Verder worden afspraken gemaakt 
over of en hoe leden worden geïnformeerd over de achtergrond van de patiënt. Over het algemeen 
verloopt dit heel soepel.  
 
Nieuws en actualiteiten 
De tbs-sector verkeert in zwaar weer. Enerzijds zijn er gedetineerden die niet meewerken aan een 
psychiatrisch onderzoek en anderzijds hebben klinieken landelijk de opdracht om de behandelduur te 
verkorten. Daarvan worden nu de effecten zichtbaar. Het patiëntenaantal is de laatste jaren van bijna 
2000 patiënten teruggezakt naar 1600 en zal naar verwachting met nog eens 200 dalen in de komende 
jaren. Waarschijnlijk zullen op termijn één of twee klinieken gesloten moeten worden. Daarnaast moet 
ook DJI fors gaan bezuinigen.  
 
Wat verder ter tafel komt 

Harold Ceulemans: 

De samenwerking tussen politie en het PPC is sterk verbeterd. Er wordt een voorstel uitgewerkt waarin is 
opgenomen dat Harold in zijn functie van wijkagent Limmel één keer per maand spreekuur houdt voor 
gedetineerden, patiënten en medewerkers.  
 
Marleen Mingels: 

Op 25 oktober vindt bij Marleen een bijeenkomst plaats in aanwezigheid van wethouder Nuss van de 
Gemeente Maastricht over de verkeerssituatie Willem Alexanderweg. Marleen Mingels heeft Hans 
Coenjaerds ook uitgenodigd; hij heeft dit voorgelegd aan Wim Hoenen (Hoofd Facilitaire Zaken PI 
Limburg Zuid). Hyacinthe van Bussel kan 25 oktober niet aanwezig zijn wegens externe afspraken.  
 
Rietje Creusen geeft aan dat voor het snoeien van de haag aan de linkerzijde van de uitrit het 
klantenmeldpunt gemaild kan worden. De gemeente is verplicht de haag laag te houden wegens de 
verkeersveiligheid. Marleen Mingels merkt hierbij op dat zij dit heeft gedaan en dat het lang heeft 
geduurd voordat de haag uiteindelijk gesnoeid werd.  
 
Namens een buurtbewoonster laat Marleen Mingels weten dat de overlast in de avond flink verminderd is. 
 
Mat Brüll: 
Geeft aan dat hij het als positief ervaart dat de Regioraad wordt geïnformeerd over berichtgeving in de 
media rondom tbs.  
 
Marcel Coolen: 

Namens de voetbalvereniging vraagt hij of het mogelijk is de ballen die vanaf het voetbalveld vlak voor 
de muur in het water verdwijnen terug te krijgen. Hyacinthe gaat dit navragen en laat rechtstreeks 
contact opnemen met Marcel Coolen.  
 
Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Het voorstel voor de vergaderdata in 2013 volgt via mail 
van het secretariaat. 
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