Haag Wonen klaar met woonoverlast
Uit de jaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitors van het CBS en uit onze eigen
ervaringen blijkt dat veel inwoners zich door overlast beperkt voelen in hun
woonplezier. Met alle gevolgen van dien: stress, een onveilig gevoel, slapeloze
nachten, niet zelden resulterend in ziekte.

Woonoverlast heeft een enorme impact op gedupeerde inwoners. Haag Wonen
vindt dat inwoners ongestoord moeten kunnen wonen. Daarom hebben we deze
zomer onze aanpak van woonoverlast aangescherpt.

Wat is woonoverlast?
Haag Wonen onderscheidt drie vormen van overlast:




Overlast door geluid:
harde muziek, geschreeuw, een luide tv en geluid van de straat
Overlast door vervuiling:
onder meer ongedierte en (stank van) afval
Overlast door strafbare feiten:
bijvoorbeeld agressie en bedreiging, vandalisme en last van dealen of
hennep kweken

We gaan aan de slag als melder en beklaagde bij ons bekend zijn (of wij zelf de
rol van melder hebben) en minimaal één van de twee huurder is van Haag
Wonen.

Aangescherpte aanpak woonoverlast
Overlast is subjectief. Wat voor de ene bewoner overlast is, hoeft dat voor een
andere bewoner niet te zijn. Onze aanpak is echter glashelder. Ervaart een
bewoner overlast? Dan voelen we ons verantwoordelijk om de kwestie mét de
betrokken bewoners op te lossen.
Wat is onze rol en aanpak als corporatie? Bewoners nemen eerst zelf initiatief:
een praatje maken met de overlastveroorzaker. Maar blijft succes uit, dan
starten we correspondentie en gaan we bemiddelen. En lukt dat niet? Dan
kunnen we ons beroepen op maatschappelijk partners. Uiteindelijk kan – met
name bij stafbare feiten of onverminderd ernstige overlast – huisuitzetting
volgen. Het aantal huisuitzettingen door overlast zien we de laatste jaren
groeien.

Op deze wijze werkten we al, maar onze aangescherpte aanpak – vastgelegd in
ons handboek Woonoverlast – gaat nog een stap verder. Beheerconsulent
Margriet Procée omschrijft de aanpak in twee winstpunten:

Winstpunt 1: monitoren voor een gerichte uniforme aanpak
‘We gaan nauwkeuriger monitoren. We leggen de ontwikkeling en ingrepen
rond overlastsituaties vast in digitale dossiers. Dat maakt de historie van
huurders en wijken raadpleegbaar. Je ziet dus precies welke buurten extra
aandacht nodig hebben, wat de rode draad in overlastmeldingen is en welke
aanpakken werken. De informatie kunnen we – bijvoorbeeld met
woonfraudeconsulenten – goed uitwisselen. Het levert intern een uniforme
aanpak op.’

Winstpunt 2: soepele samenwerking
‘Onze aanpak is extra toegespitst op de rollen van onze partners; politie,
andere corporaties, welzijnsinstanties. De stappen staan echt zwart op wit. Op
welk punt kan ik die sanctie opleggen of die organisatie benaderen? Want
ongestoord wonen is niet iets waar bewoners of Haag Wonen alleen voor
kunnen zorgen.’

Praten we over sancties dan zijn we eigenlijk al te ver. We zien het liefst dat
bewoners er onderling uitkomen. Daar ligt ook een taak voor Haag Wonen:
voorlichting aan bewoners.
Onze aanpak is al met al een intensieve. Om eerlijk te zijn: we zijn klaar met
woonoverlast, want we zien dat onze huurders er genoeg van hebben. In de
jaarverslagen van de komende jaren hopen we te rapporteren over een
succesvolle aanpak.
Een samenvatting van ons handboek Woonoverlast is binnenkort beschikbaar
op haagwonen.nl.

Wilt u over dit onderwerp verder van gedachten wisselen? Ik nodig u van harte
uit een e-mail terug te sturen!
Met vriendelijke groet,
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen
bespreken we als woningcorporatie Haag
Wonen actuele onderwerpen, binnen de kaders
van ons ondernemingsplan 2010-2014. Wat is
de status van onze projecten? Hoe werken we
samen met andere partijen? En wat is ons
standpunt ten aanzien van ontwikkelingen in de
stad en nieuwe wet- en regelgeving? Elke twee
à drie weken reflecteren we zo op de actualiteit.

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
Noodklok: woonruimte grote gezinnen
Thuis in de Rivierenbuurt
Succesvolle aanpak terugdringen
huisuitzettingen
Thuis in de Schilderswijk

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder
andere het college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een email met uw naam, functie, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar
e.clason@haagwonen.nl.

