
Vrijdag 18 januari werd bekend dat de samenwerking tussen de Rooyse Wissel en het 

Gevangeniswezen (GW) binnen FPC/PPC Overmaze wordt beëindigd. Inmiddels zijn alle 
gedetineerden van het PPC overgeplaatst naar andere PPC’s of gevangenissen. De patiënten van de 
Rooyse Wissel worden in de loop van juni overgeplaatst naar de locatie van de Rooyse Wissel in 
Venray. Een gedeelte van de medewerkers die nu op de locatie in Maastricht werken, gaat aan de 
slag in Venray. Binnenkort zijn er dus geen gedetineerden en patiënten meer aanwezig. De 
rijkgebouwendienst (eigenaar van het gebouw) zal het gebouw aanbieden aan de Gemeente 
Maastricht. Het is nog onduidelijk wat er met het gebouw gaat gebeuren. 
  
Dinsdag 4 juni jl. vond de laatste bijeenkomst van de Regioraad van FPC Overmaze plaats. Tijdens 
deze afsluitende bijeenkomst werd teruggeblikt op de afgelopen jaren. De onrust was groot toen in 
2007 bekend werd dat het ministerie van Justitie tbs-patiënten in het gebouw aan de Willem-
Alexanderweg wilde plaatsen. Op 29 augustus 2007 werd daarom een eerste bewonersoverleg 
georganiseerd. Dit overleg vond plaats tussen de Gemeente Maastricht, politie Maastricht, een 

afvaardiging van de buurtraad van Limmel, Overmaze en de Rooyse Wissel. Goede communicatie 
over de herbestemming werd belangrijk gevonden. Zeker gezien het feit dat de buurtraad eerder 
aangaf niet goed en te laat te zijn geïnformeerd over de plannen van het ministerie. De rondleiding 
door de kliniek van de Rooyse Wissel in Venray gaf veel duidelijkheid en nam een gedeelte van de 

onrust weg. 
  
In 2010 werd het bewonersoverleg omgedoopt tot Regioraad. Het aantal leden werd uitgebreid met 

onder meer RKVCL, de Hotelschool en basisschool ’t Spoor. De samenstelling van de Regioraad werd 
gebaseerd op de ervaringen met de Regioraad vanuit Venray. De samenstelling is sinds 2010 
(ongeveer) gelijk gebleven. In 2012 werden eerder gemaakte afspraken vastgelegd in een convenant 
tussen Overmaze en Gemeente Maastricht.  
  
Het bewonersoverleg en de Regioraad zijn voor de Rooyse Wissel (en voor FPC Overmaze in het 
bijzonder) belangrijke voelsprieten geweest. Door de overleggen kon informatie worden uitgewisseld, 

werden vragen beantwoord en zorgen of opmerkingen rechtstreeks geuit. Dat is erg waardevol 
geweest. De leden van de Regioraad gaven aan de snelle communicatie met de Rooyse Wissel te 
hebben gewaardeerd. Ook gaven ze aan dat de Rooyse Wissel hen altijd serieus heeft genomen. Een 
mooi compliment!  
  
De Rooyse Wissel wil alle leden van de Regioraad hartelijk danken voor hun inzet en voor de 

plezierige samenwerking.  
  
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met de Rooyse Wissel, 
via 0478 635 200 of info@derooysewissel.nl.  
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