Nieuwsbrief nr. 4, maart 2012
Beste partners in de aanpak van woonoverlast,

Dit is de 4e nieuwsbrief van ons Landelijke Platform Woonoverlast voor professionals van gemeenten, woningcorporaties, politie, 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
http://www.platformwoonoverlast.nl of mailen naar info@platformwoonoverlast.nl. Inmiddels zijn er al 300 collega's die
zich hebben aangemeld! Op het LinkedInforum Landelijk Platform Woonoverlast met zo’n 180 leden zijn momenteel interessante discussies aan de gang. Ook daar kun je antwoorden krijgen op de praktische zaken waar je mee te maken
hebt in de aanpak van woonoverlast.
Website Platform vernieuwd
We hebben een ontwikkeling doorgemaakt als platform van “informatief” naar steeds meer “kennisdelen”. Op de website zijn de “Instrumenten” daarom uitgebreid met Aanpak, Bemiddeling, Handhaven en Zorgbehoevenden. Per onderwerp wordt de beschikbare informatie en praktijkvoorbeelden gedeeld. Voorbeelden uit de Praktijk en nieuws zijn natuurlijk altijd welkom!
Ontwikkeling Brochure Psychisch Kwetsbaren
Op de bijeenkomsten van het Landelijk Platform Woonoverlast in april en december 2012 kwam naar voren dat er veel
behoefte aan praktijkkennis is over “hoe om te gaan met Psychisch Kwetsbaren”. We zijn daarom aangesloten bij het
het traject van BZK en het CCV voor de ontwikkeling van een brochure “Psychisch Kwetsbaren” in aanvulling op de
Handreiking Aanpak Woonoverlast en Verloedering. Met deskundigen uit de praktijk zal de uitwerking verder plaatsvinden. In de loop van het jaar zullen we een bijeenkomst organiseren die specifiek over dit onderwerp zal gaan.
Oproep Meldpunten Zorg en Overlast en Meldpunten Overlast
Er is een kaart van alle meldpunten Zorg en Overlast en Meldpunten Overlast. Staat jouw meldpunt er niet op? Neem
contact op om jouw meldpunt ook op de kaart te krijgen! Alvast bedankt!
Wegens kostenbesparing behoefte aan een regionale aanpak woonoverlast?
Zoek jij samenwerking met ander gemeenten, woningcorporaties, GGZ-instellingen en politie in de aanpak van woonoverlast? In tijden van besparingen kan de concentratie van regie, instrumenten en kennis efficiënt zijn. Dan is het een
idee om een regionale aanpak van woonoverlast te organiseren. Wij komen graag langs om toe te lichten hoe dit praktisch zou kunnen en van gedachten te wisselen over de oplossingen voor jouw situatie. Mail naar
info@platformwoonoverlast.nl of bel als je geïnteresseerd bent.

Meer informatie?
Wil je meer informatie, dat we bij je langskomen, een bijeenkomst organiseren over woonoverlast of een training laten
organiseren over ketenaanpak woonoverlast, neem contact met ons op! Via info@platformwoonoverlast.nl of 0630858026
Vriendelijke groeten,
Jur Verbeek
Riet van Loon
Landelijk Platform Woonoverlast
www.platformwoonoverlast.nl
Afmelden Als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, wil je dan een mail sturen naar: info@platformwoonoverlast.nl ovv afmelden nieuwsbrief.

