Nieuwsbrief nr. 7, april 2013
Beste partners in de aanpak van woonoverlast,

Dit is de 7e nieuwsbrief van ons Landelijke Platform Woonoverlast. Voor en door professionals van gemeenten, woningcorporaties, politie, hulpverlening, buurtbemiddeling, anti-discriminatiebureau’s en hun partners die werken aan het
verminderen van woonoverlast.
Heb je collega's of partners 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 700 collega's die zich hebben aangemeld! Op het LinkedIn forum
Landelijk Platform Woonoverlast met zo’n 300 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 Landelijk Platform Woonoverlast op 4 juni 2013 in Eindhoven!
De gemeente Eindhoven nodigt u graag uit op de 4e bijeenkomst van het Landelijk Platform Woonoverlast op 4 juni
2013. Interessante praktijkervaringen staan op het programma, zoals de woonoverlastteams en het Stedelijk Kompas
van Eindhoven, de problematische verzamelaar, discriminatie in de woonomgeving en de Treiteraanpak van Amsterdam. In de uitnodiging staat het programma en de manier waarop je je kunt aanmelden. In het najaar zal de bijeenkomst waarschijnlijk in Groningen plaatsvinden.
Taskforce Aanpak Woonoverlast stuurt brief naar Minister Blok: woningcorporaties spelen cruciale rol in de
aanpak van woonoverlast
De Taskforce van het Landelijk Platform Woonoverlast heeft een brief naar Minister Blok gestuurd, waarin ze aangeeft
dat de rol van woningcorporaties cruciaal is als het gaat om leefbaarheid en veiligheid en dus ook in de aanpak van
woonoverlast. Reden hiervoor is dat Minister Blok in een interview van Aedes (de koepelorganisatie van woningcorporaties) aangeeft terughoudend te zijn in de rol van de woningcorporaties als het gaat om leefbaarheid en veiligheid.
Evaluatie Aanpak Woonoverlast Capelle aan den IJssel
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft een evaluatie gedaan over 2012 met als uitkomst dat 43% van de meldingen woonoverlast binnen 3 maanden zijn opgelost. Bij de situaties die niet binnen 3 maanden konden worden opgelost, speelde er een zorgcomponent. Van de totaal 100 meldingen, is bij 70 meldingen de overlast gestopt. Er zijn 3
gele kaarten en 4 rode kaarten uitgereikt en 3 personen zijn gescreend. Capelle is in 2011 gestart met de aanpak van
woonoverlast: strategische en operationele sturing is belegd, meldingen kunnen bij de gemeente worden gedaan, er
wordt gescreend en gegevens kunnen worden uitgewisseld door afgesloten convenanten. Dit zijn ook de componenten
van de aanpak van woonoverlast, zoals het Landelijk Platform deze heeft opgenomen in haar voorbeeldactieplan en
escalatiemodel. Voor meer informatie over een deze aanpak, kun je contact opnemen met Riet van Loon.
Voorbeeldaanpak “Discriminatie in de woonomgeving” in de maak
Weggepest worden omdat je homo, van een andere afkomst of gehandicapt bent. Situaties waarbij discriminatie een
rol speelt komen regelmatig in het nieuws en de verontwaardiging is groot. Hoe ga je om met dit soort lastige kwesties.
Wat kun je als politieagent, woonconsulent, hulpverlener, buurtbemiddelaar doen. Welke rol speelt het Antidiscriminatiebureau? De Voorbeeldaanpak “Discriminatie in de woonomgeving” geeft antwoord op deze vragen. Deze
voorbeeldaanpak is opgesteld samen met professionals van politie, woningcorporaties, gemeenten en antidiscriminatiebureau’s en komt vóór de zomer beschikbaar.
Meer informatie?
Wil je meer informatie over bovengenoemde en andere onderwerpen, dat we bij jouw gemeente langskomen om je op
weg te helpen om de aanpak op te starten, een bijeenkomst organiseren over woonoverlast of een training 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
Landelijk Platform Woonoverlast
www.platformwoonoverlast.nl

