Nieuwsbrief nr. 9, december 2013
Beste partners in de aanpak van woonoverlast,
Dit is de 9e nieuwsbrief van ons Landelijke Platform Woonoverlast. Voor en door professionals van gemeenten,
woningcorporaties, politie, GGD, GGZ, buurtbemiddeling, anti-discriminatiebureau’s en hun partners die werken aan
het verminderen van woonoverlast. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega’s! Via de website kunnen zij zich ook
aanmelden.

Regio Groningen verkent enthousiast de aanpak van woonoverlast!
"Grenzen stellen aan overlastgevend gedrag" met deze woorden opent Burgemeester Swart van Zuidhorn deze
inspirerende bijeenkomst op 14 november 2013 in het Wijkcentrum in Groningen, georganiseerd door het
Veiligheidshuis Groningen is samenwerking met het Landelijk Platform Woonoverlast. >> lees meer.

Treiteraanpak Amsterdam inspiratiebron voor andere gemeenten
“Je doet elke keer weer nieuwe ideeën op voor je eigen aanpak”, zo kenschetst Jos Reijerink van de Gemeente
Deventer het nut van de landelijke Expertbijeenkomst Coördinatoren Woonoverlast. Voorbeelden van instrumenten die
Amsterdam hanteert, werden toegelicht. Deze bijeenkomst organiseerde het platform gezamenlijk met de gemeente
Amsterdam voor collega-ambtenaren. >> lees meer

Pilot Burenrechter goed initiatief!
Bij de rechtbanken Den Bosch en Utrecht starten in het voorjaar pilots met de inzet van de burenrechter. Het Landelijk
Platform Woonoverlast ondersteunt dit initiatief. >> lees meer

Aanpassingen in de wet voor screening op overlastgevers
Momenteel is er een aantal gemeenten die met een convenant screening, aspirant bewoners weren uit kwetsbare
gebieden, delen van straten en flats. Er wordt door het ministerie van VenJ gewerkt aan de aanpassing van de Wet
bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet. Ook Aedes is hierbij betrokken. We
hebben contact met een aantal gemeenten, die meedenken over hoe de aanpassing eruit zou moeten zien. Wil je ook
meedenken of heb je vragen? Neem contact op.

Goed voornemens voor 2014?
Verbeter ook in jouw gemeente of regio de aanpak van
woonoverlast!
Gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amersfoort, Deventer,
Spijkenisse, Eindhoven, Lelystad en Harderwijk werken aan het (continu) verbeteren van
de aanpak van woonoverlast door samenwerking met partners, adequate
gegevensuitwisseling en de inzet van instrumenten. Met een aantal gemeenten,
woningcorporaties, politie en de Nationale Ombudsman hebben we criteria in de aanpak
van woonoverlast ontwikkeld. Willen jij en je partners in het nieuwe jaar ook aan de slag
met de aanpak van woonoverlast? Vanuit het Landelijk Platform Woonoverlast kunnen wij
kosteloos een bijdrage leveren, dankzij onze sponsoren. Neem contact met ons op per
mail rietvanloon@platformwoonoverlast.nl of 06-30858026.
Goede feestdagen gewenst!
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