Nieuwsbrief nr. 8, juli 2013
Beste partners in de aanpak van woonoverlast,
Dit is de 8e 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 850 collega's die zich hebben aangemeld! Op het LinkedIn forum
Landelijk Platform Woonoverlast met zo’n 350 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.
Strijp-S Eindhoven goede productieomgeving voor Aanpak Woonoverlast 4 juni 2013!
In voorheen een lampenfabriek in Strijp-S in Eindhoven hebben we met zo'n 150 professionals in de aanpak van
woonoverlast ervaringen uitgewisseld, knelpunten gedeeld en oplossingen naar voren gebracht op de 4e bijeenkomst
van het Landelijk Platform Woonoverlast met als gastheer Gemeente Eindhoven. Ga naar de Samenvatting en de beschikbare presentaties.
Voorbeeldaanpak “Discriminatie in de woonomgeving”
Om situaties van woonoverlast met discriminatie in de kiem te smoren en een adequate oplossing te bieden hebben de
professionals in de aanpak van woonoverlast en discriminatie de handen ineen geslagen. Door het Landelijk Platform
Woonoverlast is in samenwerking met de anti-discriminatiebureau’s (Art.1, LBA, SAN, Natuurlijk Samen), het LECD
van de Politie, Aedes en op verzoek van het ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken de Voorbeeldaanpak “Discriminatie in de woonomgeving” ontwikkeld. Op 20 juni 2013 heeft de lancering plaatsgevonden van de voorbeeldaanpak Burgemeester Bolsius, Voorzitter Taskforce Platform Woonoverlast, door overhanding van het document
aan Ralf Krooshof van het Ministerie van Sociale Zaken. Ga naar de samenvatting en meer informatie over discriminatie in de woonomgeving.
Factsheet Praktische tips in de aanpak van woonoverlast
De meest belangrijke elementen voor een goede aanpak van woonoverlast zijn opgenomen in de Factsheet Aanpak
Woonoverlast. Wil je deze factsheet in fysieke vorm ontvangen, mail dan het adres en het gewenste aantal exemplaren naar info@platformwoonoverlast.nl
Meer informatie?
Wil je meer informatie over bovengenoemde en andere onderwerpen, dat we bij jouw gemeente, regio of Veiligheidshuis 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.
Een fijne vakantie toegewenst!
Vriendelijke groeten,
Jur Verbeek
Riet van Loon
06-30858026
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