
Hier vindt u zes overlastprofielen met de bijbehorende actie die u kunt nemen. Op de website 
van Ons Doel leest u er ook meer over.   

1. Lichte overlast. U heeft te maken met een lichte vorm van overlast en kan en wil dit 
probleem zelf oplossen. U gaat een vriendelijk gesprek aan. Dit gaat makkelijker wanneer u 
al kennis heeft gemaakt, dan wanneer u nog geen contact met uw buren heeft gehad. 

• Wacht u niet te lang om een gesprek aan te gaan. Let hierbij op uw gedrag tijdens het 
moment waarop u uw buren aanspreekt, dit kan erg belangrijk zijn voor het verloop 
van het gesprek.  

• Blijft u vriendelijk en legt op een begrijpelijke manier uit wat u precies dwars zit. 
Probeer daarover duidelijke afspraken te maken.  

• Als klachten blijven of terugkomen dan kunt u hierop terugvallen. Bent u het niet 
meteen eens met het voorstel van uw buren, vraag dan om bedenktijd en zeg dat u er 
de volgende dag op terugkomt. 

 
2. Burenconflict. Bij het burenconflict is de onderlinge relatie tussen bewoners verstoord. 

Er is enige wil en bereidheid om aan een oplossing te werken, maar zonder tussenkomst 
van derden is normale communicatie niet mogelijk. De buurt heeft beperkt last van het 
conflict. Een gesprek met beide partijen en bemiddeling zijn de belangrijkste 
instrumenten om te komen tot een oplossing voor overlastsituaties met dit profiel. U kunt 
voor bemiddeling Ons Doel en Libertas benaderen. U gaat een klachtendagboek 
bijhouden. 
 

3. De zorgbehoevende overlastgever heeft hulp of opvang nodig om zijn situatie te 
veranderen. Hij kan of wil zelf geen verantwoordelijkheid nemen. Voor de buurt is de 
overlast beperkt tot ernstig. In sommige gevallen is de woonoverlast veroorzaakt door 
een psychiatrische stoornis of een verslaving. U gaat een klachtendagboek bijhouden. 
En benadert Ons Doel en het Meldpunt Zorg en Overlast. 

 
4. De woongenotverstoorder veroorzaakt geluidsoverlast, verwaarloost zijn tuin of zorgt 

bijvoorbeeld voor stankoverlast door huisdieren of afval. De situatie is onhoudbaar en er 
is geen perspectief op verbetering. De omwonenden staan machteloos. U meldt dit als 
structurele overlast aan Ons Doel. U geeft aan of u de politie, de buurtbeheerder , het 
Meldpunt Zorg en Overlast en anderen heeft benaderd. U stuurt een foto als bewijslast 
mee. 

 
5. Onwettige overlastsituatie als er in een woning strafbare feiten worden gepleegd, zoals 

hennepteelt, woonfraude, mensenhandel, huiselijk geweld of drugshandel, waardoor er 
direct ingegrepen moet worden door instanties met speciale bevoegdheden. U meldt dit 
als structurele overlast aan Ons Doel. U gaat een klachtendagboek bijhouden. U geeft 
aan of u de politie, de buurtbeheerder , het Meldpunt Zorg en Overlast en anderen heeft 
benaderd. U stuurt een foto als bewijslast mee. 
 

6. Bij multi-overlastproblematiek spelen er meerdere overlastsituaties tegelijkertijd in een 
buurt. Veel bewoners hebben hier last van. Wie waarvoor verantwoordelijk is, blijft 
onduidelijk en daardoor gebeurt er niets. Er is niemand in de buurt die de breedte en 
diversiteit van de woonoverlast kan overzien. De aanpak van dergelijke situaties begint 
dan ook met het maken van een heldere probleemanalyse, samen met de bewoners. U 
gaat een klachtendagboek bijhouden. U meldt dit als structurele overlast aan Ons Doel. 
U geeft aan of u de politie, de buurtbeheerder , het Meldpunt Zorg en Overlast en 
anderen heeft benaderd. U stuurt een foto als bewijslast mee. 
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