
 

Probeer het 

samen op 

te lossen 
 
Overlast is er in vele soorten. De een 

ergert zich sneller dan de ander. En het 

maakt ook nog uit of u de veroorzaker 

van overlast wel of niet kent. Overlast 

is vervelend en heeft invloed op uw 

woongenot. Ons advies: probeer er eerst 

samen op een vriendelijke manier uit 

te komen. In sommige gevallen kan 

UWOON bemiddelen. 

Woon zoals u wilt 

 
 

OVERLAST 



 

Een goed contact werkt 

vaak het best 
Als u een goed contact heeft met uw 

buren en andere mensen in de directe 

omgeving, is de kans op overlast een 

stuk kleiner. Mensen die elkaar kennen, 

houden eerder rekening met elkaar. 

Bovendien zijn problemen gemakkelijker 

bespreekbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien ontstaat 

de overlast onbewust 
Levensstijlen verschillen. Wellicht doen 

de buren iets waar u minder blij mee 

bent, zonder dat zij in de gaten hebben 

dat hun gedrag storend is. Misschien 

geldt dit andersom ook: anderen ergeren 

zich aan u, terwijl u zich nergens van 

bewust bent. Vaak gaat het om klapperen-

de deuren, (harde) geluiden van radio 

of televisie, overlast van huisdieren, 

geluiden van huishoudelijke apparaten, 

spelende kinderen, etc. Een vriendelijk 

gesprek blijkt vaak een goede oplossing. 

Samen zoeken naar mogelijkheden die de 

situatie verandert en met elkaar afspreken 

hoe het anders kan. 

Overlast is soms moeilijk te benoemen 
Overlast is er in vele soorten. Een lawaaiige scooter die door de straat rijdt, is 

letterlijk van voorbijgaande aard. Als in uw buurt luide muziek klinkt, blijft u daar 

last van hebben totdat de veroorzaker de volumeknop heeft gevonden. De een 

ergert zich sneller dan de ander. En het maakt ook nog uit of u de veroorzaker van 

overlast wel of niet kent. Overlast is vervelend en heeft invloed op uw woongenot. 

Voorkomen is beter dan genezen 

OVERLAST 



 

Buurtbemiddeling bij hardnekkige overlast 
Soms leidt overlast tot ruzie in de buurt. Heel vervelend en niemand schiet er wat 

mee op. Buurtbemiddeling is dan wellicht een goede manier om de problemen op 

te lossen. Goed getrainde vrijwilligers luisteren naar ieders kant van het verhaal en 

proberen samen met alle bewoners een oplossing te bedenken. De buurtbemiddelaars 

zeggen dus niet dat iemand goed of fout is en ze straffen ook niet. Een oplossing 

vinden waar iedereen tevreden mee is, daar gaat het om. De buurtbemiddelaars 

werken gratis en ze hebben een geheimhoudingsplicht. 

 

Klachtenbemiddeling door UWOON 
Soms zijn de conflicten tussen buren of wijkbewoners zo ernstig dat UWOON 

bemiddelt. U moet dan denken aan conflicten waarbij sprake is van buitensporige 

agressie, alcohol- en drugsverslaving of crisissituaties. Soms vraagt de buurtbemiddelaar 

ons de bemiddeling over te nemen. Ook de medewerkers van UWOON 

proberen iedereen om de tafel te krijgen en met z’n allen een oplossing voor het 

probleem te vinden. Als het helpt om een oplossing te vinden, werken we samen 

met de politie en hulpverleningsinstanties. 

 

Voor klachtenbemiddeling kunt u contact opnemen met UWOON. 

 

 

Als praten echt niet helpt 
Als iemand echt niet wil meewerken en de overlast blijft, dan kan UWOON besluiten 

een gerechtelijke procedure te starten. Zo’n procedure komt er alleen als er sprake is 

van ernstige overlast. 

 

Enkele tips om overlast te voorkomen 
Voorkomen is beter dan genezen. Dit zijn enkele tips om burenoverlast te voorkomen. 

In het algemeen is het genoeg om gewoon rekening te houden met uw buren. 

MUZIEK, RADIO EN TV 

■ De bastonen minder zwaar instellen 

■ Let op de plaats waar de boxen staan 

■ Plaats de geluidsboxen op vilten of 

    rubber doppen 

■ Gebruik een hoofdtelefoon 

■ Maak als u een muziekinstrument 

    bespeelt afspraken over ‘oefentijden’ 

    met uw buren 

■ Houd ramen en deuren dicht 

 

PARKET– OF TEGELVLOEREN 

■ Zorg voor een geluidsisolerende of 

   geluiddempende onderlaag 

■ Gebruik zacht schoeisel 

■ Plak vilt onder de stoelpoten 

■ Laat kinderen (indien mogelijk) op een 

    vloerkleed spelen 

HUISHOUDELIJKE APPARATEN 

■ Let bij de aanschaf van apparatuur op 

    het geluidsniveau 

■ Plaats apparatuur niet tegen een 

    scheidingsmuur met de buren 

■ Plaats apparatuur op rubber doppen 

■ Beperk het gebruik van lawaaiige 

    apparatuur tot reguliere werkuren, 

    of gebruik een klokschakelaar, bij-     

    voorbeeld bij een wasdroger, die 

    inschakelt als iedereen slaapt 

 

VISITE EN FEESTJES 

■ Vertel het uw buren van tevoren of 

    nodig hen ook uit 

■ Neem binnen afscheid met de buiten- 

    deur dicht 

■ Vraag uw bezoek niet toeterend weg 

    te rijden 

Buurtbemiddeling ? 

Informeer bij UWOON. 

Vragen? 
Heeft u nog vragen over overlast? 

Neem gerust contact op met UWOON. 



 

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg 
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Ermelo: Dr. Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo 
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk 
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl  
 
 
Openingstijden: kijk voor de actuele openingstijden op www.uwoon.nl  
(klik op ‘Contact’). 
 
 
 
Ingeschreven in Handelsregister Oost Nederland onder nummer 08012356 
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