Nieuwsbrief nr. 6, november 2012
Beste partners in de aanpak van woonoverlast,

Dit is de 6e nieuwsbrief van ons Landelijke Platform Woonoverlast. Voor en door professionals van gemeenten,
woningcorporaties, politie, hulpverlening, buurtbemiddeling en hun partners die werken aan het verminderen van
woonoverlast.
Heb je collega's die 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 650 collega's die
zich hebben aangemeld! Op het LinkedInforum Landelijk Platform Woonoverlast met zo’n 250 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.
Inspirerende bijeenkomst en Deventer Koek op 25 oktober 2013!
Op het mooie stadhuis van de gemeente Deventer zijn we met 130 enthousiastelingen verwelkomd met heerlijke
broodjes door onze hartelijke gastheer voor de 3e bijeenkomst van het Landelijk Platform Woonoverlast op 25 oktober
2012. Ongeveer 40 aanpakkers van woonoverlast zijn gestart met een rondwandeling door Deventer. Helaas was het
aantal aanmeldingen groter dan het aantal plaatsen, volgende keer zullen we een grotere locatie organiseren. Naar de
samenvatting en de presentaties.
Steeds meer convenanten gegevensuitwisseling woonoverlast!
Gemeenten sluiten steeds vaker convenanten gegevensuitwisseling woonoverlast af. Hiermee wordt de onderbouwing
voor de gegevensuitwisseling geregeld. Regelmatig wordt hierbij gebruik gemaakt van de Voorbeeldconvenanten.
Deze convenanten moeten naar de lokale situatie worden vertaald en gekoppeld aan het Actieplan waarin de
doelstelling en de verantwoordelijkheden in de samenwerking expliciet zijn benoemd. We verzamelen
praktijkvoorbeelden en gaan in gesprek met het ministerie van Veiligheid en Justitie hierover. Heb je vragen, laat het
weten!
Woningcorporatie heeft inspanningsverplichting om discriminatieklachten zorgvuldig te behandelen.
Discriminatie kan een onderdeel zijn van een woonoverlastsituatie. Als een huurder gediscrimineerd wordt door een
andere huurder, dan heeft de woningcorporatie de inspanningsverplichting om deze klachten zorgvuldig te
behandelen, zo blijkt uit een uitspraak van het College van de Rechten van de mens. Ook Meldpunten Discriminatie
kunnen een rol spelen in het geval er sprake is van discriminatie in de woonomgeving.
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.
Meer informatie?
Wil je meer informatie over bovengenoemde en andere onderwerpen, 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 06-30858026
Vriendelijke groeten,
Jur Verbeek
Riet van Loon
06-30858026
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