Nieuwsbrief oktober 2016
Beste partners in de aanpak van woonoverlast,
Hierbij de 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!

Expertbijeenkomst: Bezoek Skaeve Huse Eindhoven 24 november 2016
Ben jij vanuit de gemeente bezig met de ontwikkeling van Skaeve
Huse? We organiseren een expertbijeenkomst met een bezoek
aan de Skaeve Huse in Eindhoven op 24 november van 10.30 uur
tot 12.30 uur. Chris van Valburg (gemeentelijk projectleider
Skaeve Huse), Marcel Smit (gemeentelijk de-escalatieteam en
adviescommissie over toewijzing bewoners aan Skaeve Huse),
John van den Broek (beheerder Skaeve Huse vanuit
woningbouwcorporatie St. Trudo) delen met ons hun ervaringen en
aanbevelingen. Mogelijk zullen er ook omwonenden bij zijn om
vanuit hun perspectief te vertellen over de Skaeve Huse.
Na 1 december worden er geen rondleidingen meer gegeven in
Eindhoven. Ben jij verantwoordelijk bij een gemeente voor de totstandkoming van Skaeve Huse? Schrijf je
in door een mail te sturen naar info@platformwoonoverlast.nl. Gezien het beperkt aantal plaatsen, worden
aanmeldingen op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Ook zal slechts één vertegenwoordiger per
gemeente kunnen deelnemen. Rond 8 november ontvang je een bevestiging van je aanmelding met het
definitieve programma.

Wie zit er tweewekelijks met zijn burgemeester aan tafel om overlastcasus te
bespreken?
Dit vraagt Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort bij de opening van de expertbijeenkomst aan de
gemeentelijke coördinatoren woonoverlast. De regie op de aanpak van woonoverlast vraagt korte lijnen
met de burgemeester om snel te kunnen schakelen, creativiteit en lef.
Op 15 september zijn de coördinatoren woonoverlast van gemeenten bijelkaar
geweest om kennis en ervaringen te delen. Onderwerpen: Aanjaagteam Verwarde
Personen, Aanpak woonoverlast bij de Gemeente Amersfoort, bezoek aan woning
voor overlastgevers in een leegstaand pand en het doorbreken van patronen bij
vastzittende casus. De uitkomsten zijn te vinden op
http://www.platformwoonoverlast.nl/netwerk/bijeenkomsten-2014-2015/

Wet selectieve woningtoewijzing
De Wet selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag is op 14
september 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Er wordt momenteel door de betrokkenen hard gewerkt
aan een Leeswijzer en Handreiking.
Vragen en/of suggesties, graag horen wij het!
Jur Verbeek
Riet van Loon 06-30858026
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