
Procedure
Heeft u zelf geprobeerd tot een 

oplossing te komen en heeft ook 

buurtbemiddeling niet het gewenste 

resultaat gegeven? Meld uw klacht 

dan schriftelijk aan 3B Wonen. Het is 

belangrijk dat u daarbij uw naam, 

adres en telefoonnummer vermeldt, 

door wie de overlast wordt veroor-

zaakt, de aard van de overlast, 

hoe vaak en wanneer de 

overlast voorkomt en wat u zelf 

al heeft gedaan om de overlast 

te vermin deren. 3B Wonen gaat 

vertrou we lijk om met uw klachten 

en uw informatie. Wij onderzoeken 

de klacht en informe ren bij andere 

omwonenden of zij dezel f  de hinder 

ondervinden. Ook nemen wij contact 

op met de veroor zaker van de klacht. 

Houdt de overlast ondanks alles 

toch niet op? Dan spreken wij met 

betrokkenen af dat wij een dossier 

gaan aanleggen en vragen degenen 

die overlast ondervin den een 

klachten dagboek bij te houden. 

Wanneer ook 3B Wonen de overlast-

klachten niet op kan lossen rest 

nog één middel: een gerechtelijke 

procedure. 

Gerechtelijke procedure
Ook al veroorzaakt een bewoner nog 

zoveel overlast, 3B Wonen kan niet 

zomaar de huur opzeggen. Wonen is 

een beschermd belang in Nederland. 

Een gerechtelijke procedure kan in tijd 

oplopen tot soms wel een jaar en 

vraagt om een gedegen en zorgvuldige 

voorbereiding. Bij een gerechtelijke 

procedure dragen wij het overlast 

dossier over aan een advocaat met de 

vraag een uitspraak via de rechter te 

krijgen. Zo’n uitspraak kan bijvoorbeeld 

bestaan uit het maken van afspraken 

met elkaar tot het beëindigen van de 

huurovereenkomst. Belangrijk voor een 

rechter is dat u en de corporatie er zelf 

alles aan gedaan hebben om het 

confl ict op te lossen.

In sommige gevallen, zoals bij ernstige 

geluidsoverlast, bedreiging, geweld of 

criminele activiteiten, adviseren wij 

u aangifte te doen bij de politie 

(0900-8844).

Januari 2016. 
Aan de inhoud van deze folder kunnen 
geen rechten worden ontleend.

3B Wonen Wat te doen bij overlast 

Opruimen

‘Opgeruimd staat netjes’

• Gooi geen afval op straat.

Een opgeruimde omgeving is 

veel prettiger om in te leven.

• Houd uw tuin netjes en maak 

er geen stortplaats van. 

• Zet vuilnis en grofvuil op de 

juiste plaats en tijd buiten.

Procedure
Heeft u zelf geprobeerd tot een

oplossing te komen maar houdt de 

overlast toch niet op? Meld uw klacht 

dan schriftelijk aan 3B Wonen. Het is 

belangrijk dat u daarbij uw naam, adres 

en telefoonnummer vermeldt, door wie 

de overlast wordt veroor zaakt, de aard 

van de overlast, hoe vaak en wanneer 

de overlast voorkomt en wat u zelf al 

heeft gedaan om de overlast te vermin-

deren. 3B Wonen gaat vertrou we lijk 

om met uw klachten en uw informatie. 

Wij onderzoeken de klacht en infor-

me ren bij andere omwonenden of 

zij dezel f  de hinder ondervinden. 

Ook nemen wij contact op met de 

veroor zaker van de klacht. We proberen 

samen met u en de overlastveroorzaker 

afspraken te maken. Deze afspraken 

worden schrifte lijk vastgelegd. Houdt de 

overlast ondanks alles toch niet op? 

Dan spreken wij met betrokkenen af 

dat wij een dossier gaan aanleggen en 

vragen degenen die overlast ondervin-

den een klachten dagboek bij te houden. 

Wanneer ook 3B Wonen de overlast-

klachten niet op kan lossen rest nog één 

middel: een gerechtelijke procedure. 

Gerechtelijke procedure
Ook al veroorzaakt een bewoner nog 

zoveel overlast, 3B Wonen kan niet 

zomaar de huur opzeggen. Wonen is 

een beschermd belang in Nederland. 

Een rechter zal dus niet snel overgaan 

tot uitzetting van een overlastver-

oorzaker. Een procedure kan in tijd 

oplopen tot soms wel een jaar en 

vraagt om een gedegen en zorgvul dige 

voorbereiding. Belangrijk voor een 

rechter is dat u en de corporatie 

er zelf alles aan gedaan hebben om 

het confl ict op te lossen. Meestal 

komt het zover niet en komen we 

er samen wel uit!

Huisdieren 

‘Aan geluidshinder 
kunnen dieren zelf 
niets doen, u bent 
hiervoor als baas
verant woordelijk’

• Kies voor een hond die 

goed te handhaven is in een 

appar te  ment of eengezins -

 woning. Let bij de aanschaf 

op het blaf gedrag.

• Laat uw hond zo min 

mogelijk alleen.

• Laat de hond alleen daar 

uit waar het mag en ruim 

de uitwerpselen op.

• Verminder gekrijs van 

bijvoor beeld papegaaien 

door een doek te leggen op 

de kooi of de kooi in een 

rustige kamer te plaatsen.

In sommige gevallen, zoals bij ernstige 

geluidsoverlast,bedreiging, geweld en/of 

criminele activiteiten, adviseren wij u 

om aangifte te doen bij de politie 

(0900-8844).

Maart 2014.
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen 
rechten worden ontleend.

3B Wonen Wat te doen bij overlast 

Opruimen

‘Opgeruimd 
 staat netjes’

• Gooi geen afval op straat.

• Een opgeruimde omgeving is 

veel prettiger om in te leven.

• Houd uw tuin netjes en maak 

er geen stortplaats van. 

• Zet vuilnis en grofvuil op de 

juiste plaats en tijd buiten.
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Wat te doen bij overlast 3B Wonen 

Wat begint als een kleine irritatie 

kan uitgroeien tot een fl inke 

burenruzie. Daar zit niemand op te 

wachten. In deze folder leest u wat u 

kunt doen om op een prettige manier 

samen te leven met uw buurtgenoten. 

Heeft u na het lezen van deze folder 

nog vragen? Aarzelt u dan niet om 

contact met ons op te nemen, 

telefoon (010) 519 14 91.

Wat is overlast?
Overlast is een ruim begrip en kan

het beste omschreven worden als

herhaaldelijke gedragingen die we 

ervaren als zeer onaangenaam, 

ongewenst, lastig, hinderlijk of 

bedreigend. De meest voorko mende 

vormen van overlast zijn geluids overlast, 

ruzie, vervuiling in portiek of straat en 

vernielingen. De moeilijkheid met 

overlast is dat iedereen het anders 

beleeft. Wat voor de één heel normaal 

is, ervaart de ander als overlast.

Voorkomen
Het voorkomen van overlast is het 

beste. Door zelf geen overlast te 

veroorzaken en afspraken te maken 

met uw buren, vergroot u de kans 

op een goede relatie. Eén ding staat 

vast. Het is prettiger wonen als 

het contact met de buren goed is. 

Dat alleen al is reden om rekening

met elkaar te houden en er met 

zijn allen iets leuks van te maken.

Ga in gesprek
Is er sprake van overlast? Dan is 

de beste aanpak om zelf met de 

veroorzaker te gaan praten. Het kan 

namelijk zo zijn dat deze zich er 

niet van bewust is. Vaak blijkt dat 

mensen graag rekening met u willen 

houden. Wacht er niet te lang mee, 

want hoe langer u wacht des te 

groter is de ergernis en ook de kans 

dat u uit uw slof schiet. Dus, probeer 

samen afspraken te maken om de 

overlast tot een minimum te beperken.

Buurtbemiddeling 
Bij buurtbemiddeling helpen 

buurtbemiddelaars andere bewoners 

die een confl ict hebben met elkaar in 

gesprek te komen. Buurtbemid delaars 

zijn getraind voor dit werk en kennen 

de buurt goed. Zij wonen in de buurt, 

maar kennen de betrokken buren 

niet persoonlijk. Zij kiezen geen 

partij. Zij doen dit werk vrijwillig en 

belangeloos. 

Zo werkt buurtbemiddeling
De bemiddelaars starten een 

bemiddeling met een afzonderlijk 

gesprek met de buur die op eigen 

initiatief, of via een verwijzer, hulp van 

buurtbemiddeling heeft gevraagd. 

Als deze buur met zijn buren in 

gesprek wil om de onenigheid of 

het confl ict op te lossen onder leiding 

van de bemiddelaars, dan zoeken de 

bemiddelaars contact met de andere 

buur. Ook met deze buur hebben 

zij een afzonderlijk gesprek om de 

andere kant van het verhaal te horen. 

Zij kiezen geen partij. Als beide buren 

mee willen doen met het bemidde-

lings gesprek dan nodigen de bemid-

delaars beide buren uit voor een 

gezamenlijk gesprek in de buurt.

Informatie
Buurtbemiddeling is een gezamenlijk 

initiatief van de gemeente, Welzijn 

Lansingerland en 3B Wonen. 

Maria Boersma van Welzijn Lansinger-

land is coördinator van Buurtbemid-

deling Lansingerland. Kijk voor de 

contact gegevens en meer informatie op 

www.buurtbemiddelinglansingerland.nl.

Overlast
Iedereen die in een rijtjeshuis of appartement woont heeft te maken met 

directe buren. Vaak gaat dat heel goed. Een praatje, elkaar helpen bij een 

klusje, of gezellig samen barbecueën... Een goede buur is beter dan een 

verre vriend. Maar wat als de relatie met de buren minder goed is? 

Omdat u bijvoorbeeld overlast ervaart van harde muziek, ruzies, een 

blaffende hond of overhangende begroeiing?

3B Wonen Wat te doen bij overlast 

Tips

•  Maak geen of weinig 
lawaai in huis, zeker niet 
‘s avonds en ‘s nachts.

•  Zet uw radio en tv niet te 
hard. Dan hoeft u ook niet 
zo hard te praten om er 
boven uit te komen!

•  Licht uw buren in als u een 
feestje geeft, of nog beter, 
nodig ze uit.

•  Verhuis tuinfeestjes op een 
redelijke tijd naar binnen.

•  Breng viltjes onder 
stoelen aan.

• Voorkom dat uw buren 
last hebben van overhan-
gen de takken. Hebt u 
hoge bomen in de tuin? 
Snoei ze regelmatig.


