Uitnodiging Landelijk Platform Woonoverlast &
Gemeente Den Haag 26 juni 2014
Doelgroep
Coördinatoren en professionals
van gemeenten,
woningcorporaties, politie,
buurtbemiddeling en zorg-,
welzijns-, of antidiscriminatiepartners in de aanpak
van woonoverlast.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst is op
Donderdag 26 juni 2014
van 12.00-17.00 uur in Theater
Concordia, Hoge Zand 42 in Den
Haag

Bijdrage
Deze bijeenkomst wordt je
aangeboden door de partners van
het Landelijk Platform
Woonoverlast. De gemeente Den
Haag is gastheer en heet je
welkom. Betrokkenen in de aanpak
van woonoverlast leveren
vrijblijvend hun bijdrage. Ook jouw
enthousiasme en ervaringen
maken de bijeenkomst tot een
succes!

Aanmelden & kosten
Je kunt je aanmelden via
dit formulier. Mede ter
ondersteuning van dit evenement
en de activiteiten van het Landelijk
Platform Woonoverlast, wordt een
bijdrage gevraagd van €50,= per
persoon.
Er wordt een digitale factuur
gestuurd naar het factuurmailadres
dat jij opgeeft. Aanmeldingen
worden op volgorde van
binnenkomst geaccepteerd.
Vragen kun je mailen naar
info@platformwoonoverlast.nl

www.platformwoonoverlast.nl

Het Landelijk Platform Woonoverlast organiseert samen met de gemeente Den Haag op
26 juni 2014 de zesde landelijke bijeenkomst. Hier ontmoeten wij elkaar en delen we
kennis en ervaringen. Centraal staan knelpunten en oplossingen in de dagelijkse praktijk
van de aanpak van woonoverlast.

Programma
12.00 uur Inloop met lunch
12.30 uur Aanpak Woonoverlast, Riet van Loon (LPW)
12.45 uur Haagse aanpak woonoverlast, Patrick Sebti (Haagse Pandbrigade)
13.10 uur Debat Hester van Buren (bestuurder Rochdale) en Michel Vols
(RUG) over oplossingen in de aanpak van woonoverlast
13.45 uur Pauze
14.00 uur Sessies ronde 1
14.45 uur Pauze
15.00 uur Sessies ronde 2
15.45 uur Aan de slag met de aanpak van woonoverlast.
16.30 uur Borrel
A. Wisselwerking handhaven en zorg in Den Haag
De aanpak van woonoverlast in Den Haag wordt toegelicht door het Meld- en Steunpunt
Woonoverlast en de GGD. Er wordt nader ingegaan op de samenwerking tussen het meldpunt en
de GGD in zaken waar het zorgaspect speelt.

B. Integrale aanpak met gele kaart - rode kaart
Door de integrale samenwerking en de inzet van de gele en de rode kaart, wordt woonoverlast in de
Haagse wijk Loosduinen aangepakt. Herman Stemfoort, Bestuursdienst en Henriëtte Karremans,
Vestia delen kennis en ervaringen hierover.

C. Haagse Pand Brigade
Onrechtmatig wonen kan uitmonden in woonoverlast met bijkomende druk op omgeving en
leefbaarheid. Een slimme vergelijking van gegevens (digitale schouw) helpt deze zaken te
signaleren. Ook voor de aanpak van ‘vergunde’ woonoverlast biedt dit mogelijkheden. Anjo
Hoogendoorn, projectleider gemeente Den Haag licht dit toe aan de hand van praktijkgevallen.

D. Aanpak van woonoverlast: criteria voor een goede aanpak
De aanpak van woonoverlast, hoe werkt dat? Wat zijn de criteria voor een goede aanpak? Hoe ga
je om met gegevensuitwisseling? Hoe werkt screening? Het Landelijk Platform Woonoverlast
schetst voorbeelaanpakken uit het land en de kwaliteitscriteria. Riet van Loon LPW

E. Instrumenten in de aanpak van woonoverlast
Welke pro-actieve instrumenten kun je inzetten in de aanpak van woonoverlast? Welke zijn juridisch
gezien succesvol en wat zijn de ervaringen en wat zeggen rechters ervan? Michel Vols, jurist van
de RUG en gepromoveerd op de aanpak van overlast vertelt over zijn ervaringen.

F. Treiteraanpak Amsterdam
Op welke manier kun je de ergste gevallen van treiteren aanpakken. Hoe is dat georganiseerd in
Amsterdam. Mireille Geldorp (Bestuursdienst Amsterdam) vertelt over de ervaringen in de praktijk
van de Treiteraanpak

