Nieuwsbrief nr. 5, juli 2012
Beste partners in de aanpak van woonoverlast,
Dit is de 5e 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 550 collega's die
zich hebben aangemeld! Op het LinkedInforum Landelijk Platform Woonoverlast met zo’n 225 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.

Bijeenkomst 25 juni 2012 Landelijk Platform Woonoverlast groot succes!
Er is behoefte aan een gestructureerde aanpak van woonoverlast. Dat bleek tijdens een bijeenkomst in Amsterdam
waar zo'n 180 mensen van gemeenten, woningcorporaties, buurtbemiddeling, politie, zorg en welzijn hebben met
elkaar ervaringen uitgewisseld over de aanpak van woonoverlast. De bijeenkomst werd afgesloten met een pakkend
verhaal van Burgemeester Van der Laan. “Door de handen ineen te slaan, de juiste instrumenten toe te passen en lef
te tonen worden deze overlastzaken opgelost”, aldus Van der Laan, die zei dat hij deze aanpak in Amsterdam met
burgers en partners wil doorvoeren. Zie voor de samenvatting, presentaties en andere informatie
www.platformwoonoverlast.nl/bijeenkomsten.

Stichting Beheer Landelijk Platform Woonoverlast opgericht op 14 juni 2012
Op 22 juni 2012 is de Stichting Beheer Landelijk Platform Woonoverlast opgericht. Het doel van de stichting is het
werven en beheren van de benodigde financiering van de doelstellingen van het Landelijk Platform Woonoverlast. Dhr.
R. Boekhoven, Dhr. Jur Verbeek, Mevr. A. van der Aa vormen het bestuur, als respectievelijk voorzitter, secretaris en
penningmeester. Met het vormen van de stichting is de continuïteit gewaarborgd. Ook is hiermee de integriteit en
transparantie duidelijk.

Volgende landelijke bijeenkomst op 25 oktober 2012 12.30-17.00 uur in Deventer
Gezien de overweldigende belangstelling en de behoefte om kennis te delen, organiseren we op 25 oktober 2012 in
Deventer de volgende landelijke bijeenkomst. In het mooie stadhuis zijn we uitgenodigd om dieper op een aantal
onderwerpen in te gaan, zoals Multiprobleemgezinnen en woonoverlast, Begeleid Wonen en Skaeve Huse en
gegevensuitwisseling. Heb jij een onderwerp dat je aan de orde wilt stellen? Laat het weten. Dit keer wordt een
bijdrage van €50,=, als tegemoetkoming in de kosten in rekening gebracht. Ook is het mogelijk om een abonnement
met het Platform Woonoverlast af te sluiten. Met dit abonnement krijg je naast vrije toegang tot de bijeenkomsten, ook
implementatie-ondersteuning. Om je aan te melden voor 25 oktober en meer informatie over het abonnement, mail of
bel Riet van Loon, info@platformwoonoverlast.nl.

Workshops en trainingen woonoverlast
Heb je behoefte om meer te leren over de aanpak van woonoverlast in een workshop? In het najaar organiseren we
workshops en trainingen over zowel de invulling van de regierol in de aanpak van woonoverlast als op uitvoerend
niveau. Meer informatie en data zijn te vinden op www.platformwoonoverlast.nl/trainingen

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
06-30858026
Landelijk Platform Woonoverlast
www.platformwoonoverlast.nl

