Formulier voor het melden van overlast
Iedereen vindt het fijn om in een prettige buurt te wonen
Met schone straten en pleinen, veiligheid, voldoende ruimte en voorzieningen, en leuke contacten. Je wilt p
 rettig
wonen en de ander niet tot last zijn. En natuurlijk wil je zelf
ook geen last hebben van buren of buurtbewoners.

Komt de overlast regelmatig terug?
Dan is het handig om een overlastdagboek bij te houden.
Hiermee maak je je klacht duidelijker en kunnen wij
deze beter beoordelen. Meer informatie lees je op onze
website.

Je kunt een keer overlast ervaren
We verwachten dan dat je eerst zelf probeert om dit
samen met je buren op te lossen. Lukt het niet? Dan kun
je Buurtbemiddeling inschakelen. Zij helpt je bij het
bespreken van de problemen met je buren. En samen te
zoeken naar een oplossing.

We hebben je naam nodig voor de melding.
Die is dan alleen bij ons bekend. Leidt de overlast tot
een juridisch proces? Dan overleggen we met jou wat
we doen met je naam.

Verbetert de situatie niet?
Of komen je buren de afspraken die jullie maakten niet na?
En blijft de overlast bestaan? Dan kun je dit aan ons door
geven. Vul daarvoor dit formulier in en stuur het per e-mail
of post naar ons.
1 Mijn gegevens
Naam melder:

man

vrouw

man

vrouw

Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

2 Wie veroorzaakt de overlast?
Naam van de veroorzaker:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:

3 Hebben meer buurtbewoners overlast?
nee		

ja				

weet ik niet

Zo ja, hebben deze buurtbewoners al een klacht ingediend?
nee		

ja				

weet ik niet

4 Om welke soort overlast gaat het?
vervuiling		

slecht tuinonderhoud		

geluidshinder

huisdieren		

burenruzie

anders,

Kun je de overlast kort omschrijven?
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5 Hoe vaak komt de overlast voor?
dagelijks

1 keer voorgekomen		

enkele keren per maand

anders,

enkele keren per week

6 Op welk moment van de dag komt de overlast voor? (meerdere antwoorden mogelijk)
’s ochtends

’s middags

’s avonds (voor 24.00 uur)

’s nachts (na 24.00 uur)

wisselend

Sinds wanneer heb je overlast? (dag-maand-jaar)

7 Heb je de overlast al eerder gemeld?
ja, ga door naar vraag 8

nee, ga door naar vraag 9

8 Bij wie heb je de overlast gemeld?
Naam van de instantie/contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Wanneer heb je de overlast gemeld?: (dag-maand-jaar)

9 Heb je de veroorzaker verteld dat je overlast hebt?
ja			

nee

Zo ja, wanneer heb je dit gedaan? En wat was de reactie?

Zo nee, waarom heb je dit niet gedaan?

Handtekening voor akkoord
Datum: (dag-maand-jaar)
Handtekening:

Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar
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Overlastdagboek
Adres melder:
Adres veroorzaker:

Datum

Tijd

Wat is de overlast?

Melding politie
ja/nee

Voorbeeld
1 maart 2017

Voorbeeld
van 23.00 tot 02.00 uur

Voorbeeld
Geluidsoverlast van harde muziek

Voorbeeld
ja
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Overlastdagboek
Adres melder:
Adres veroorzaker:

Datum

Tijd

Wat is de overlast?

Melding politie
ja/nee

Voorbeeld
1 maart 2017

Voorbeeld
van 23.00 tot 02.00 uur

Voorbeeld
Geluidsoverlast van harde muziek

Voorbeeld
ja

Postbus 389 | 6500 AJ Nijmegen | 024 382 01 00 | info@woonwaarts.nl | www.woonwaarts.nl

4 van 4
Overlastformulier 01-20

