
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieblad 

Nieuwbouw Beschermde 
Woonvoorziening Veldzicht 
 
29 november 2019 

 

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in 

Balkbrug onderzoekt of nieuwbouw van een beschermde 

woonvoorziening buiten de hekken van de kliniek haalbaar 

is. De nieuwbouw is nodig om voor een periode van vijf jaar 

maximaal twintig patiënten (ongedocumenteerde 

vreemdelingen met psychiatrische problematiek) te kunnen 

huisvesten. In deze uitgave leest u over het hoe en waarom.  

Behandelen van illegalen? 

In Nederland verblijven sinds lange tijd ongedocumenteerde 

mensen die door de praktijk van het vreemdelingenbeleid in de 

knel zijn geraakt. Dit zijn mensen die de asielprocedure zonder 

succes hebben doorlopen en zijn uitgesloten van de gewone 

sociale voorzieningen. 

 

Verschillende gemeentes in Nederland bieden deze groep om 

humanitaire redenen 24-uursopvang, zodat zij in een stabiele 

omgeving en onder professionele begeleiding aan hun toekomst 

kunnen werken. Dat kan inhouden: legaal verblijf in Nederland, 

doorreizen naar een ander land, of terugkeer naar het land van 

herkomst.  

Deze 24-uursopvang – gestart in 2019 - is een samenwerking van 

het Rijk en vijf gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 

Eindhoven en Groningen) in de pilot Landelijke Vreemdelingen 

Voorziening. Het doel is ongedocumenteerden door opvang en 

begeleiding een oplossing te bieden voor hun situatie. 

 

Na een uitgebreide intake worden mensen toegelaten tot één 

van de opvanglocaties, die verspreid zijn over de steden. Hier 

leven zij in woongroepen. Ze krijgen leefgeld voor dagelijkse 

boodschappen. Op elke locatie is een woonbegeleider die zorgt 

dat de ongedocumenteerden op een prettige manier met elkaar 

en de buurt samenleven. De gemeente vangt ook medisch en 

psychisch kwetsbare ongedocumenteerden op.  

 

De opvang is niet vrijblijvend. Ongedocumenteerden moeten 

werken aan een oplossing voor hun situatie. Dat kan terugkeer 

naar hun eigen land zijn, legaal verblijf hier of verhuizen naar 

een ander land. 

De taak van Veldzicht 

Veldzicht neemt al jaren verschillende groepen psychiatrische 

patiënten op. Het gaat daarbij om forensische en niet-



forensische patiënten. Onder hen zijn nu ook een aantal 

ongedocumenteerde vreemdelingen (niet-forensisch). Daar 

hebben we tien plaatsen voor. Deze ongedocumenteerde 

vreemdelingen kampen – net als alle patiënten van Veldzicht - 

met psychiatrische problematiek.  

 

Vanuit de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening is 

Veldzicht gevraagd om extra ondersteuning te bieden. Veldzicht 

is blij met de vraag om de capaciteit te vergroten voor 

ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische 

problematiek. Wij ervaren de vraag die aan ons is gesteld als een 

erkenning voor het specialistische werk dat wij in 2016 als 

centrum voor transculturele psychiatrie zijn gestart. 

 

De uitbreiding waar nu om gevraagd is betekent dat we nog eens 

twintig extra patiënten gaan opnemen. Dit willen we doen voor 

een periode van vijf jaar zoals dit gevraagd is. 

 

 

Waarom is nieuwbouw nodig? 

 

Ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische 

problematiek verblijven na opname eerst voor observatie, 

diagnose en behandeling binnen de muren van de kliniek. 

Wanneer een patiënt stabiel is en het verantwoord is, stroomt 

hij op dit moment door naar onze nevenlocatie Huize de Beuk. 

Huize de Beuk is een woning in het dorp Balkbrug waar 

patiënten klinische behandeling geboden wordt. 

 

Voor de opname van twintig nieuwe patiënten zijn de 

uitstroommogelijkheden via Huize de Beuk te beperkt. Dit gaat 

leiden tot stagnatie in de behandeling. Patiënten moeten 

daardoor langer intern in Veldzicht blijven dan noodzakelijk. Dit 

brengt o.a. hoge kosten met zich mee en voorkomt dat we 

nieuwe patiënten kunnen opnemen.  

 

Met de nieuwe beschermde woonvoorziening kunnen patiënten 

na Huize de Beuk nog een tijdje langer blijven worden begeleid 

met het leven van alledag, wat zal bijdragen aan de verder 

herstel. In de nieuwbouw krijgt de patiënt woonbegeleiding en 

ambulante behandeling. 

Welke locaties zijn er onderzocht? 

In juli 2019 presenteerde Veldzicht de plannen voor het 

onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwbouw tijdens twee 

informatieavonden. Ruim 300 inwoners van Balkbrug kwamen 

luisteren en velen deelden hun mening en bezorgheid over 

overlast en de veiligheid in het dorp.  Veldzicht sprak daarna met 

de klankbordgroep en diverse andere partijen. De 

klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse 

partijen in Balkbrug zoals de Coalitie Balkbrug 2025, Plaatselijk 

Belang, gemeente Hardenberg, kerken en scholen. Veel van de 

reacties over veiligheid hebben invloed gehad op het onderzoek 

naar een geschikte locatie. 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzocht vier locaties die mogelijk 

geschikt zijn voor nieuwbouw. Daarbij ging het om:  

1. Het weiland tussen Veldzicht en de Veldzichthoeve (tussen 

Dronkemanslaan en Essenlaan)  

2. Het grasveld ten westen van Huize Erica 

3. De Veldzichthoeve 

4. Het weiland, gelegen aan de Ommerweg in het bos ter hoogte 

van Huize Erica. 

 

  

Programma van eisen 
 

Door Veldzicht is een programma van eisen opgesteld met 

samengevat onderstaande punten waaraan het onderkomen 

voor de ongedocumenteerde vreemdelingen op grote lijnen 

moet voldoen: 

- 20 één-persoonswooneenheden met eigen 

toegangsdeur op gezamenlijke gang of buitenruimte 

- Gezamenlijke faciliteiten; keuken, wasruimte, entrée, 

kantoor en spreekruimte 

- Tijdelijke Beschermde Woonvoorziening Veldzicht 

voor periode van 5 jaar 

- Sober en doelmatig 

- Energieneutraal 

- Overkapping: eenvoudig en losstaand 

- Fietsenberging: eenvoudig, mag halfopen zijn, niet 

afsluitbaar 

- Tien parkeerplaatsen 

- Multisportcourt 

Criteria voor het onderzoek 

Op basis van onderstaande criteria heeft het Rijksvastgoedbedrijf 

onderzoek gedaan naar de vier locaties. Sociale controle en 

veiligheid zijn daarin als zwaarwegend punt meegenomen. 

 

• Sociale controle / veiligheid 

• Input informatieavonden 

• Activiteiten patiënten 

• Landschappelijk 

• Cultuurhistorisch 

• Kosten 



• Planologisch 

• Infrastructuur/bereikbaarheid 

• Eisen beeldkwaliteit 

• Ondergrondse infra in directe omgeving 

• Toegankelijkheid bouwverkeer 

 

Het onderzoek wees uit dat het grasveld ten westen van Huize 

Erica het meest geschikt is voor tijdelijke nieuwbouw.  

 

Op moment van schrijven is het locatieonderzoek, dat een 

onderdeel is van het gehele plan waar nog aan wordt gewerkt, 

nog niet geschikt voor publicatie. Op een later moment zullen 

we deze beschikbaar stellen via onze website 

www.ctpveldzicht.nl. Het wordt uiteindelijk ook toegevoegd bij 

de vergunningaanvraag. 

 

 

Waarom is het grasveld ten westen van 
Huize Erica geschikt? 
 

Veldzicht heeft in het onderzoek het aspect veiligheid / sociale 

controle en de impact op het landschap zwaar laten meewegen 

in de beoordeling van iedere locatie. Het grasveld naast Huize 

Erica is daarom voor Veldzicht de voorkeurslocatie voor 

nieuwbouw. 

 

Ruim toezicht 

Het grasveld naast Huize Erica ligt het dichtst bij Veldzicht. 

Medewerkers van Veldzicht hebben vanuit meerdere gebouwen 

letterlijk zicht op de locatie. Overdag en ’s nachts zijn 

medewerkers van Veldzicht ter plekke aanwezig of kunnen snel 

ter plaatse zijn. 

 

Extra cameratoezicht 

Het bestaande cameratoezicht zoals het complex van Veldzicht 

die kent, registreert ook het gebied dat bedoeld is voor de 

Beschermde Woonvoorziening Veldzicht. Aanvullend kunnen op 

het terrein van de Beschermde Woonvoorziening Veldzicht extra 

camera’s toegevoegd worden. 

  

Snelle toegangsmogelijkheden voor hulpdiensten 

De interventiemogelijkheden op de locatie bij Huize Erica zijn 

heel goed. Zowel voorlangs (via de Ommerweg) als achterlangs 

(via de Essenlaan) kunnen hulpdiensten als politie, beveiligers 

van Veldzicht, brandweer en ambulance snel ter plaatse zijn.  

 

Fietsverkeer en overig weggebruik 

De bewoners van de Beschermde Woonvoorziening Veldzicht 

hoeven om richting het dorp te lopen geen gebruik te maken 

van het fietspad aan de overzijde van de sloot langs de 

Ommerweg. De looproute gaat grotendeels voor het gebouw van 

Veldzicht langs, naar het dorp.  

 

Dagprogramma 

De bewoners van de Beschermde Woonvoorziening Veldzicht 

krijgen een dagprogramma. Dat betekent onder andere dat we 

zorgen voor dagbesteding op de Veldzichthoeve. De route 

daarheen is tussen weilanden door, via een weg die doorgaans 

weinig andere verkeersdeelnemers kent.  

 

Passende locatiekeuze 

Wij zijn ons bewust van de prachtige, historische omgeving van 

de Ommerschans en de plaats van onze kliniek hierin. Dat is ook 

een van de redenen waarom het grasveld ten westen van Huize 

Erica onze voorkeurslocatie is. Hier is al sprake van enige 

bebouwing (2 patiëntenwoningen in gebouw De Loena) en ook 

in vroeger tijden stonden hier gebouwen. Op deze locatie willen 

we op termijn de bestaande parkeerplaatsen uitbreiden.  

 

 

Wat zijn de volgende stappen in het 
project? 

 

 Definitieve keuze maken m.b.t. de locatie 

 Voorbereidende onderzoeken (flora en fauna) 

 Belanghebbenden benaderen voor input 

infrastructuur 

 Definitiefase 

 - Vaststellen uitgangspunten 

 - Uitvoeren locatiestudie 

 - Kostenraming 

 Interne procedure Rijksvastgoedbedrijf en  Facilitair, 

Huisvesting en Inkoop (van Dienst Justitiële 

Inrichtingen) 

- Interne goedkeuring 

 Ontwerpfase 



 - Opstellen vraagspecificatie 

 Aanbesteding  

 Uitwerkingsfase door opdrachtnemer 

 - Opstellen voorontwerp 

 - Opstellen definitief ontwerp 

 Aanvraag omgevingsvergunning 

 Realisatiefase 

   - Voorbereiding 

   - Bouw en oplevering 

Wanneer hoort u meer? 

Veldzicht praat op 29 november 2019 verschillende partijen die 

nauw betrokken zijn bij de nieuwbouwplannen bij over de stand 

van zaken. Die partijen zijn de bewoners van de Essenlaan, 

bewoners van de Ommerschans, de plaatselijk belang 

verenigingen van Balkbrug, Witharen en Vinkenbuurt en de 

klankbordgroep. 

 

Na de bijeenkomsten informeren we de pers en plaatsen we  

informatie op de website www.ctpveldzicht.nl. 

 

Begin 2020 willen we de plannen meer uitgewerkt hebben en 

vervolgens breder bekend maken aan inwoners van Balkbrug. 

Wanneer en in welke vorm is op dit moment nog niet bekend. 

 

Heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst vragen, dan kunt u 

die altijd stellen via info@ctpveldzicht.nl.  

 

Meer weten over het werk van Veldzicht? Volg ons dan op 

Facebook, Twitter of Instagram.  

 

 

 

Dit informatieblad is een publicatie van: 

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht 

Ommerweg 67 

7707 AT Balkbrug 

 

Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden 

ontleend. CTP Veldzicht aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor eventuele fouten in dit informatieblad. 
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