Praktijkbijeenkomst Landelijk Platform Woonoverlast &
Gemeente Zoetermeer 5 april 2016
Doelgroep
Coördinatoren en professionals
van gemeenten,
woningcorporaties, politie,
buurtbemiddeling en zorg-,
welzijns-, en andere partners in de
aanpak van woonoverlast.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst is op
dinsdag 5 april 2016
van 12.30-16.30 uur in het
Gemeentehuis Zoetermeer, Markt
10, 2711 EC Zoetermeer.

Bijdrage
Deze bijeenkomst wordt je
aangeboden door de partners van
het Landelijk Platform
Woonoverlast. De gemeente
Zoetermeer 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!

Informatie
Vragen? Mail deze naar
info@platformwoonoverlast.nl

Het Landelijk Platform Woonoverlast organiseert samen met de gemeente
Zoetermeer op 5 april 2016 een 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. Dit keer
ligt de focus op overlast in de woonomgeving en verwarde personen

Programma
12.30 uur Inloop met lunch
13.00 uur De aanpak van woonoverlast in Zoetermeer
De Burgemeester van Zoetermeer heet ons welkom en vertelt over de
aanpak in de stad.

13.15 uur De aanpak van woonoverlast
Jur Verbeek en Riet van Loon (Landelijk Platform Woonoverlast) lichten de
aanpak woonoverlast toe met voorbeelden van de aanpak van overlast door
verwarde personen.

13.45 uur
14.00 uur
14.45 uur
15.15 uur

Toelichting Sessies
Sessieronde 1
Pauze
Sessieronde 2

16.00 uur Aan de slag met een betere aanpak
Samenvatting en afsluiting door wethouder Wonen Zoetermeer.

Sessies (2 keer)
A. Hoe ga je om met overlastgevende personen op een huurwoning
Petra Kulderij (Eigen Haard) vertelt uit haar praktijk hoe zij met overlast door (verwarde )
personen omgaat. Het toepassen van aanvullende voorwaarden bij een huurcontract en
gedragsmaatregelen licht zij toe.

B. Screening in Zoetermeer
In Zoetermeer worden potentiële nieuwe bewoners in de wijk Buytenwegh gescreend op
overlastgevend gedrag in het verleden. Hoe gaat dit in z’n werk? Het antwoord hierop wordt
toegelicht door Jerrrel Denijn (Gemeente Zoetermeer).

C. Overlastgevers in koopwoningen
Hoe pak je overlast aan in de particuliere sector. Aan de hand van voorbeelden gaat Marten
Jeths (Tomlow Advocaten) in op de juridische mogelijkheden die er zijn en aan welke
voorwaarden moet worden voldaan.

D.

Omgaan met verwarde personen
Wat zijn de aandachtspunten bij overlastsituaties waarbij sprake is van betrokkenheid van een
verwarde persoon? Zeeger Klink (SPV-er bij Rivierduinen)

E. Aanpak woonoverlast en gegevensuitwisseling zorg en veiligheid
Monique van der Kooij (Verwarde Personen VenJ) en Jur Verbeek (Landelijk Platform
Woonoverlast) delen mogelijkheden en ervaringen.

