Nieuwsbrief februari 2017

Beste partner 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
Uit het hele land zijn collega's gekomen om de "rare huizen" in Eindhoven te bezoeken.
Vanuit de gemeente Rotterdam zijn ook bewoners en ondernemers aangesloten. Kennis en
ervaringen zijn uitgewisseld over de ontwikkeling en het beheer van Skaeve Huse. Welke
criteria hanteer je bij de keuze van een locatie? Hoe communiceer je met omwonenden?
Voor wie zijn Skaeve Huse geschikt? De antwoorden op deze vragen zijn met elkaar
gedeeld. Meer informatie: Tips Skaeve Huse en Stand van zaken

Wet Selectieve woningtoewijzing vanaf 1 januari 2017 van kracht
De in Rotterdam ontwikkelde screeningsmogelijkheid van nieuwe bewoners in kwetsbare wijken, is uitgemond in
de Wet selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag. Ervaringen vanuit het
platform en gemeenten zijn daarbij ingebracht. De wet is vanaf 1 januari 2017 van kracht. Er is een handreiking
beschikbaar.

Burgemeester kan gedragsmaatregel opleggen bij herhalende woonoverlast.
Met de nieuwe wet Aanpak Woonoverlast, die naar verwachting per 1 juli ingaat, kan
de overlastgever een gedragsaanwijzing krijgen in de vorm van een last onder
bestuursdwang of een last onder dwangsom. In deze last staat dat de overlastgever
bepaalde handelingen moet doen of juist moet laten. De burgemeester kan pas een
gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet
werkt. Wanneer deze gerichte aanpak geen resultaat heeft, kan alsnog de woning
gesloten worden.

Workshop "Verbeterpunten Aanpak Woonoverlast op maat"
Wil jij met je partners in kaart brengen waar verbeteringen te behalen zijn in de aanpak van
woonoverlast? Vanuit het Landelijk Platform Woonoverlast bieden wij een Workshop
"Verbeterpunten Aanpak Woonoverlast op maat" aan. Op basis van kwaliteitscriteria en
praktijkervaringen is het resultaat een A4 met verbeterpunten. Meer informatie? Neem
vrijblijvend contact op met Riet van Loon.

Opleiding Overlastcoördinator start maart 2017 Utrecht
Als overlastcoördinator ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk. Samen met de
gemeente, woningcorporatie, de politie en buurtbewoners moet je de verloedering en ernstige overlast
aanpakken. Hoe voorkom en bestrijd je hardnekkige overlast? Welke (juridische) instrumenten kun je daarbij
inzetten. Programma Als lid van het Platform kun je inschrijven met 500€ korting

Congres Verwarde personen 30 mei 2017 Den Haag
Hoe om te gaan met Verwarde personen? Vanuit verschillende perspectieven wordt toegelicht welke
mogelijkheden er zijn. Programma Als lid van het platform krijg je 10% korting als je je via deze link inschrijft.
Vragen en/of suggesties, graag horen wij het!
Jur Verbeek
Riet van Loon
06-30858026
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