Nieuwsbrief nr. 10, juni 2014
Beste partners in de aanpak van woonoverlast,
Dit is de 9e nieuwsbrief van ons Landelijke Platform Woonoverlast. Voor en door professionals van gemeenten,
woningcorporaties, politie, GGD, GGZ, buurtbemiddeling, anti-discriminatiebureau’s en hun partners die werken aan
het verminderen van woonoverlast. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega’s! Aanmelden of een verzoek voor
presentatie, brainstorm of werkatelier woonoverlast kan door een mail te sturen aan info@platformwoonoverlast.nl.

Landelijk Platform Woonoverlast 26 juni 2014 in Den Haag (nog plaatsen beschikbaar!)
Op 26 juni 2014 van 12.00 uur tot 17.00 uur organiseren we samen met de gemeente Den Haag de volgende top, maar
dan op het gebied van de aanpak van woonoverlast! Ook nu hebben we weer een interessant programma uit de
praktijk van woonoverlast samengesteld. Aanmelden kan via http://landelijk-platform-woonoverlast.deelnemer.com/
Mede ter ondersteuning van de activiteiten van het Landelijk Platform Woonoverlast, wordt een bijdrage gevraagd van
€50,= per persoon. Er hebben zich al meer dan 100 collega’s aangemeld. Er is nog een tiental plaatsen beschikbaar.
Aanmeldingen wordt op volgorde van binnenkomst geaccepteerd. >> lees meer

Kwaliteitscriteria Aanpak Woonoverlast
Wanneer is de aanpak van jou en je partners goed? Waar moet je aan denken als de aanpak
goed wilt invoeren in jouw gemeente, samen met de partners. Hoe meet je de kwaliteit van de
aanpak? Aan welke criteria kun je de aanpak toetsen? Samen met professionals uit de praktijk
van de aanpak van woonoverlast en met kennis en ervaring uit ketenorganisaties zijn
kwaliteitscriteria ontwikkeld. In een werkbijeenkomst georganiseerd door het Landelijk Platform
Woonoverlast hebben medewerkers van woningcorporaties, gemeenten (meldpunt overlast
Den Haag en gemeentelijke ombudsman Amsterdam), Nationale Ombudsman, GGZ
Nederland en Radar/artikel 1 de criteria voor een goede aanpak van woonoverlast getoetst.

Expertbijeenkomst Coördinatoren Woonoverlast Gemeenten in Rotterdam succes!
Deze landelijke bijeenkomst van overlastcoördinatoren van zo'n 20 gemeenten op 13 maart 2014 is de derde
bijeenkomst waarin met elkaar praktische kennis gedeeld is over de aanpak van woonoverlast. Welke instrumenten
zet je wanneer in? Hoe geef je op een goede manier invulling aan de regierol? Het was een goed bezochte bijeenkomst
met coördinatoren uit verschillende gemeenten. >> lees meer

Taskforce Woonoverlast geeft reactie op initiatiefwetsvoorstel Gedragsaanwijzing Dijkhoff
Het platform heeft vanuit het perspectief van de praktische toepasbaarheid gereageerd op het initiatiefwetsvoorstel
Gedragsaanwijzing van Dijkhoff. Er zijn onder andere suggesties gedaan voor het verbreden van de scope naar ook
overlastgevende gedragingen vanaf de straat van mensen die in de buurt wonen. Daarnaast wordt aanbevolen om aan
te sluiten bij de nieuwe wetgeving rondom gedwongen opnamen in het geval van GGZ-problematiek. Daarnaast is
aandacht gevraagd voor de toepassing van de maatregel binnen de context van de kwaliteitscriteria Aanpak
Woonoverlast. >> lees meer

Onder de aandacht!
-

-

Jaarrapportage Treiteraanpak Amsterdam 2013
Spijkenisse ondertekent Actieplan aanpak Woonoverlast 23/1/2014 --- Actieplan Spijkenisse
Voorbeeldcontracten woningcorporatie met bijzondere voorwaarden
Symposium van de Nederlandse Stichting Geluidhinder “Woongeluiden voor velen een probleem”.6/3/2014
Congres Politie Geweld “Aanpak Geweld, aan (de) slag”.5/3/2014
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