Nieuwsbrief nr. 12, juni 2016
Beste partners in de aanpak van woonoverlast,
Dit is de 12e 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 gerust door aan
collega’s!
Taskforce Woonoverlast stimuleert gemeenten te komen tot structurele aanpak
Wil jouw gemeente ook komen tot een structurele aanpak van woonoverlast? En wil jij ook weten welke
afspraken je moet maken met je partners om oplossingsgericht te werken aan een casus? De Taskforce
Aanpak Woonoverlast staat achter je en ondersteunt je daarbij.
We hebben een checklist ontwikkeld op basis van reeds bestaande
plannen van aanpak. Deze is zowel bruikbaar voor kleine gemeenten als
voor gemeenten die in bijvoorbeeld Politie/GGD-regioverband werken.
Graag komen wij (kosteloos) bij je langs om bovenstaande vragen te
beantwoorden in de vorm van een bijeenkomst of een gesprek met de
betrokken partners. Interesse? Neem contact op voor het maken van een
afspraak met Riet van Loon, 06-30858026 of
rietvanloon@platformwoonoverlast.nl
Praktijkbijeenkomst Verwarde personen en de aanpak van woonoverlast Zoetermeer 5 april 2016
De interesse voor deze praktijkbijeenkomst was overweldigend. De burgemeester
van Zoetermeer deelde met de 150 deelnemers zijn ervaringen met
woonoverlast. Het escalatiemodel van het Landelijk Platform is toegelicht. Vanuit
het Aanjaagteam Verwarde personen zijn oplossingen aangedragen en
besproken. De opzet van en de resultaten van screening zijn gepresenteerd. Ook
de juridische mogelijkheden met overlastgevende huurders en eigenaren zijn aan
bod gekomen.
Tijdens de sessie “Omgaan met verwarde personen” is het spanningsveld tussen
de inzet van repressieve maatregelen en de zorg voor de clïent in de discussie duidelijk naar voren
gekomen. Programma 5 april 2016. Met dank aan de gemeente Zoetermeer voor het gastheerschap!
Nieuwe partners van het Landelijk Platform Woonoverlast
Een aantal gemeenten onderstreept dat zij zich inzet voor een effectieve aanpak Woonoverlast door
scherpe doelen te stellen, de regie te nemen en goed samen te werken met andere organisaties. Zij maakt
hierbij gebruik van de kennis en ervaring die beschikbaar is in het Landelijk Platform Woonoverlast. De
volgende gemeenten zijn partner in de aanpak van woonoverlast: Amersfoort, Deventer, Harderwijk,
Nissewaard, Oss. Partners krijgen een aantal diensten “op maat” van het platform. Ook zijn er kortingen tot
€500,= voor trainingen zoals bijvoorbeeld de opleiding Overlastcoördinator en landelijke en
expertbijeenkomsten voor coördinatoren woonoverlast. Voor de instandhouding van het platform doen de
partners een financiële bijdrage van €1.000,= per jaar aan de Stichting Beheer Landelijk Platform
Woonoverlast. Voor meer informatie over het partnerschap of partner worden? Neem contact op met Riet
van Loon, info@platformwoonoverlast.nl of 06-30858026.
Vragen en/of suggesties, graag horen wij het!
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