Praktijkbijeenkomst Landelijk Platform Woonoverlast
& Gemeente Nijmegen 12 oktober 2017
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
12 oktober 2017
van 12.30-16.30 uur in het
Stadhuis Nijmegen, Korte
Nieuwstraat 6, 6511PP Nijmegen

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

Aanmelden & kosten
Je kunt je aanmelden via
dit formulier. Ter ondersteuning
van dit evenement en de
activiteiten van het Landelijk
Platform Woonoverlast, wordt een
bijdrage gevraagd van €75,= per
persoon. Er wordt een digitale
factuur gestuurd naar het
factuur(mail)adres dat jij opgeeft.
Aanmeldingen worden op volgorde
van binnenkomst geaccepteerd.
Vragen en afmeldingen kun je
mailen naar
info@platformwoonoverlast.nl

Informatie

Het Landelijk Platform Woonoverlast organiseert samen met de gemeente
Nijmegen op 12 oktober 2017 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 (concept)
12.30 uur Inloop met lunch
13.00 uur Personen met verward gedrag in Nijmegen
Wethouder Frings van Zorg en Welzijn van Nijmegen heet ons welkom en
vertelt over de stand van zaken in Nijmegen

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
personen met verward gedrag.

13.45 uur
14.00 uur
14.45 uur
15.15 uur
16.00 uur

Toelichting Sessies
Sessieronde 1
Pauze
Sessieronde 2
Aan de slag met een betere aanpak

Sessies (2 keer)
A. Regieteams in Nijmegen: tips en trics
In Nijmegen werken regieteams al enige jaren aan de aanpak van woonoverlast. De successen van
deze teams worden toegelicht.

B. Preventie van overlast door personen met verward gedrag
Welke mogelijkheden zijn er om preventief overlast door personen met verward gedrag te
voorkomen? Hoe organiseer je vroegsignalering en opvolging? Het hoe en waarom wordt
besproken met de deelnemers.

C. De structurele aanpak van woonoverlast
Hoe moet je woonoverlast veroorzaakt door verwarde personen aanpakken? Wat is wel en niet een
effectief instrument en hoe bepaal je dat?

D. De inzet van de gedragsaanwijzing door de burgemeester.
Per 1 juli is het mogelijk om de gedragsaanwijzing door de burgemeester in te zetten, nadat andere
instrumenten niet tot resultaat hebben geleid. Kan dit ook ingezet worden als er sprake is van
overlast door een persoon met verward gedrag?

