sociaal

wonen

Overlast registratieformulier
Waar mensen dicht op elkaar wonen, kan het soms gebeuren dat ze last hebben van elkaar. Gelukkig is de oplossing
vaak gemakkelijk. Een vriendelijk gesprek met uw buren lost meer op dan een klacht bij de politie of SUW.
Het is mogelijk dat uw buren niet eens beseffen welke overlast u ondervindt.
Komt u er niet uit met de buren? Dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Het is hierbij van belang dat wij pas
spreken van overlast als klachten regelmatig terugkeren, ernstig zijn en afwijken van wat we in de samenleving als
normaal ervaren.
Zijn er meerdere buren en/of omwonenden die ook overlast ervaren? Dan is het belangrijk dat iedereen zelf een melding
maakt.
Gegevens melder
Naam melder *

:

Adres

:

Woonplaats

:

Telefoon

:

Telefoon werk

:

* Als u de melding anoniem wilt doen, wordt uw melding alleen ter kennisgeving aangenomen.
Gegevens veroorzaker
Naam overlastveroorzaker(s) :
Adres

:

Woonplaats

:

Soort overlast
Geluidsoverlast
Vervuiling
Huisdieren
Stankoverlast
Bedreiging/agressie
Drugs/alcoholproblematiek
Iets anders namelijk

:

Het moet wel om regelmatig voorkomende overlast gaan! Daarom moet u tenminste drie aantoonbare overlastsituaties
beschrijven.
Omschrijving van uw klacht:

Sinds wanneer ervaart u overlast:

(datum)
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Op welk moment vindt de overlast plaats:
Overdag
‘s Avonds
’s Nachts
Wisselend
Hoe vaak komt de overlast voor:
Dagelijks
Aantal keren per week
Minder dan 1 keer per week
Anders, namelijk
Ondernomen acties
Heeft u contact gehad over de overlast met de overlastveroorzaker:
Ja, op
Nee*
* SUW verwacht van u dat u eerst zelf contact opneemt met de overlastveroorzaker. Omdat u nog geen contact heeft
opgenomen, vragen wij u in onderstaand veld te vermelden wat hiervoor de reden is.

Zo ja, wat was het resultaat van dit contact?

Wat was zijn of haar reactie?

Heeft u de klacht doorgegeven aan de politie:
Nee
Ja, op
Zo ja, welk resultaat heeft dit gehad?

Heeft u de klacht al eens eerder gemeld aan de SUW?
Nee
Ja, op
Wat was het resultaat van die melding:
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Bemiddelingsgesprek
Ik ben bereid tot een bemiddelingsgesprek met de overlastveroorzaker.*
* Als een bemiddelingsgesprek nodig is en u wilt hieraan niet meewerken, dan kunnen wij de klacht niet in behandeling
nemen.
Ik verwacht dat naar aanleiding van deze melding
de SUW contact opneemt met de veroorzakers van de overlast.
de SUW de melding bewaart in een dossier.
de SUW mij belt.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

(Door het ondertekenen van dit formulier geeft u aan dat u alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld.)
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