Landelijke Expertbijeenkomst 13 maart 2014
Coördinatoren woonoverlast
Wat is woonoverlast?
Van woonoverlast is sprake als
een individuele bewoner zich
regelmatig of structureel zodanig
gedraagt, dat deze persoon
daarmee in ieder geval
omwonenden in hun woongenot
stoort en/of in hun vrijheid
belemmert

Ervaringen uitwisselen over de aanpak van woonoverlast. Dat is het doel van
deze bijeenkomst. Graag nodigen de Gemeente Rotterdam en het Landelijk
Platform Woonoverlast je uit voor deze interactieve bijeenkomst, waarin de
praktijk in de aanpak van woonoverlast centraal staat.
Deze landelijke bijeenkomst van overlastcoördinatoren op 13 maart 2014 is de
derde bijeenkomst om met elkaar praktische kennis te delen over de aanpak
van woonoverlast. Welke instrumenten zet je wanneer in? Hoe geef je op een
goede manier invulling aan de regierol?.

Doelgroep van de
bijeenkomst
Deze bijeenkomst is voor
coördinatoren overlast en
veiligheid en beleidsadviseurs van
gemeenten.

Programma

Locatie en aanmelden

13.00-13.30 De Rotterdamse Aanpak (Rijk van den Ham)
De organisatie en de aanpak van woonoverlast in Rotterdam wordt toegelicht
door Rijk van den Ham (Coördinator Steunpunt Woonoverlast Rotterdam).
Voorbeelden van Den Haag en Amsterdam worden besproken. Daarnaast
zullen ook de ervaringen met de toepassing van 174a besproken worden.

12.30-13.00 Inloop met broodjes

De bijeenkomst is op 13 maart
2014 van 13.00-16.00 uur in
Buurthuis ’t Klooster,
Hammerstraat 51, Rotterdam
De gemeente Rotterdam is
gastheer van deze bijeenkomst.
Je kunt je aanmelden door een
mail te sturen aan
info@platformwoonoverlast.nl met
je naam en organisatie. Het aantal
plaatsen is beperkt en
aanmeldingen worden
gehonoreerd op volgorde van
binnenkomst.

Heb je vragen? Dan kun je contact
opnemen met Riet van Loon
(Landelijk Platform Woonoverlast)
info@platformwoonoverlast.nl 0630858026

13.30-14.00 Tips en trucs van de gemeente Den Haag (Jonore Bots)
Jonore Bots deelt haar ervaringen met de aanpak van woonoverlast in Den
Haag.
14.00-14.30 Team Dreigingsinschattingen Politie (Frank van Riet, Politie
Rotterdam Rijnmond) Mogelijkheden van het team dreigingsinschattingen in de
aanpak van woonoverlast.
14.30-15.00 Pauze
15.00-15.30 Een casus uit Rotterdam Noord (Marco Lagerman)
Coördinator Woonoverlast Marco Lagerman deelt ervaringen en de toepassing
van instrumenten aan de hand van een casus uit Noord.
15.30-16.00 Een casus uit Eindhoven (Marcel Smit)
Marcel Smit “lost een casus woonoverlast op” door mogelijkheden te bespreken
met de aanwezigen.
16.00-16.30 Napraten

www.platformwoonoverlast.nl

