Uitnodiging Landelijk Platform Woonoverlast

6 november 2014

Vroegsignalering en voorkomen huisuitzettingen woonoverlast
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 6 november 2014
van 12.30-17.00 uur in Expo
Hoevelaken, Koninginneweg 1
3871 JZ Hoevelaken. Goed
bereikbaar met OV en gratis
parkeren. www.expohoevelaken.nl

Bijdrage
Deze bijeenkomst wordt je
aangeboden door het Ministerie
van BZK, GGZ Nederland, Aedes
en de partners van het Landelijk
Platform Woonoverlast.
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. Er zijn geen kosten
aan dit evenement verbonden.
Aanmeldingen worden op volgorde
van binnenkomst geaccepteerd.
Wil je onverhoopte verhindering
doorgeven, dan kan er voor jou
een ander komen. Vragen en
verhinderingen kun je mailen naar
info@platformwoonoverlast.nl

Het Landelijk Platform Woonoverlast organiseert samen met Aedes, het ministerie van BZK en
GGZ Nederland op 6 november 2014 deze landelijke praktijkbijeenkomst. 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 (zie ook www.platformwoonoverlast.nl/bijeenkomsten)
12.30 uur Inloop met lunch
13.00 uur Welkom
13.10 uur Ontwikkelingen Vroegsignalering en voorkomen huisuitzettingen
Jeanet Zonneveld (BZK) schetst de grote lijnen van de decentralisaties, sociale
wijkteams, overlast en huisuitzettingen

13.30 uur Het voorkomen van huisuitzettingen in de aanpak van woonoverlast.
De aanpak van woonoverlast wordt toegelicht door Jur Verbeek en Riet van Loon
(Landelijk Platform Woonoverlast) .

14.00 uur Sessieronde 1
14.45 uur Pauze
15.15 uur Sessieronde 2
16.00 uur Aan de slag met vroegsignalering en voorkomen huisuitzettingen.
Burgemeester Bolsius van Amersfoort, voorzitter van de Taskforce Aanpak
Woonoverlast rondt de dag inspirerend af.

16.30 uur Borrel

Sessies
A. Voorkomen huisuitzettingen multi-probleemgezinnen
Madelon van den Toorn (Voorkom Huisuitzettingen, U-Centraal) en Mia Dieters (opsteller Handreiking
Voorkomen Huisuitzettingen DSP-groep) worden geïnterviewd over de buurtteams in de gemeente
Utrecht om uitzetting naar de straat te voorkomen respectievelijk de Handreiking.

B. Aanpak van Woonoverlast. Het Landelijk Platform Woonoverlast licht het Voorbeeld Actieplan
Woonoverlast en het escalatiemodel van de aanpak toe en bespreekt op welke wijze je aan de slag
kan met de aanpak. Ook de instrumenten komen aan bod. De bijdrage van Buurtbemiddeling aan de
aanpak wordt toegelicht door Jeanine de Koster (Beter Buren).

C. Woonoplossingen voor als het “echt niet anders kan” Op welke manier bieden
containerwoningen een oplossing voor structureel overlastgevenden. Chris van Valburg (Gemeente
Eindhoven en Maaike Groen (Gemeente Rotterdam bespreken vraagstukken en delen ervaringen.

D. Juridische mogelijkheden Instrumenten in de aanpak van woonoverlast: Een introductie door
Esther Jägers (ministerie VenJ). Katja Steverink ( CCV) licht de gedragsaanwijzing toe. Simone Barel
en Simon Bakker (ministerie BZK) verhalen over de ontwikkelingen met de inzet van screening.

E. Oplossingen ter voorkoming van huisuitzettingen
Sjanie Korporaal van Housing First Den Haag en Michael Turel lichten praktijkoplossingen toe ter
voorkoming van huisuitzettingen. De mogelijkheden en de kansen van vroegsignalering en Kamers
met Kansen komen aan de orde.

