Nieuwsbrief nr. 1, mei 2011
Beste collega's in de aanpak van woonoverlast,
Dit is de 1e nieuwsbrief van ons Landelijke Platform Woonoverlast voor professionals van gemeenten,
woningcorporaties, hulpverlening, buurtbemiddeling die werken aan het verminderen van woonoverlast. Heb je
collega's die mogelijk ook geïnteresseerd zijn? Stuur deze nieuwsbrief door en laat ze zich aanmelden op
www.platformwoonoverlast.nl. Inmiddels zijn er al 115 collega's die zich hebben aangemeld!
In deze nieuwsbrief vind je informatie over en links naar inhoudelijke onderwerpen. Het zijn onderwerpen waarover
onder andere op de Kick-off van het Platform op 28 april 2011 vragen zijn gesteld en waarvan de antwoorden ook voor
anderen interessant zijn.
Kick-off Landelijk Platform Woonoverlast 28 april 2011
Met de Kick-off van het platform op 28 april 2011 is het startsein gegeven voor een beweging van collega's in de
aanpak van woonoverlast die elkaar weten te vinden en elkaar opzoeken. Zowel fysiek op bijeenkomsten, als op het
LinkedIn forum van het Landelijk Platform woonoverlast. De Taskforce aanpak Woonoverlast ondersteunt op
onderwerpen die relevant zijn om de aanpak verder te brengen; een impressie van de dag, de speech van
Burgemeester Bolsius en een inhoudelijke samenvatting.
Convenanten gegevensuitwisseling, Skaeve Huse en de geluidsmeter.
Op de Kick-off bleek dat er interesse is voor onder andere convenanten gegevensuitwisseling, skaeve huse en de
geluidsmeter. Deze zijn te vinden bij de Instrumenten op www.platformwoonoverlast.nl
Collegaworkshop Toepassen artikel 174a Woonoverlast en artikel 13b Opiumwet op 23 juni 2011. Willemijn van
Blommestein (jurist Directie Veilig) en Rijk van den Ham (Coördinator Steunpunt Woonoverlast) organiseren een
Collegaworkshop in Rotterdam voor leden van het Landelijk Platform Woonoverlast over de toepasssing van artikel
174a Woonoverlast en artikel 13b Opiumwet op 23 juni 2011, 14.00 -16.00 uur in Rotterdam. Je kunt je aanmelden
door je gegevens te mailen naar info@landelijkplatformwoonoverlast.nl. Deelname is gratis.
Workshop "Ketensamenwerking aanpak woonoverlast"
Wanneer jij ketensamenwerking met partners in de aanpak van woonoverlast wilt organiseren, verstevigen of
verbeteren, dan is deze workshop iets voor jou! De eerstvolgende staat gepland voor 28 juni met terugkommiddag op
22 september 2011. Je kunt individueel deelnemen aan de workshop. Ook kun je gezamenlijk met een aantal
ketenpartners een concreet plan van aanpak (maximaal1 A-viertje) opstellen. Je kunt je aanmelden via
rietvanloon@ketennetwerk.nl
Meldpunten woonoverlast op kaart
Staat jouw meldpunt nog niet op de landelijke kaart met de meldpunten woonoverlast? Geef de gegevens van jouw
meldpunt door aan info@platformwoonoverlast.nl
Bijdrage voor website, nieuwsbrief of een collegaworkshop organiseren?
Als je zelf wilt bijdagen of een initiatief aan de orde wilt stellen, dan kan dat. Stuur dan de informatie naar
info@platformwoonoverlast.nl. We nemen de informatie dan in de eerstvolgende editie op. Heb jij ervaring met een
woonoverlastonderwerp en wil jij die graag delen met je collega's in het land? Neem contact op, dan kunnen we een
Collegaworkshop organiseren.
Voor vragen, suggesties, ideeën voor het Landelijk Platform Woonoverlast of als je wilt dat wij langskomen om je een
stap verder te brengen, neem contact met ons op!
Vriendelijke groeten,
Jur Verbeek
Riet van Loon
Landelijk Platform Woonoverlast

Afmelden Als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, wil je dan een mail sturen naar: info@platformwoonoverlast.nl ovv afmelden nieuwsbrief.

