
Wanneer:   Dinsdag 6 maart 2018
Tijd:  09.30 uur – 13.15 uur  
Locatie:  HuB. Kerkrade 
Parkeren:  Europaplein (bij Rodahal)

Programma
09.00 uur Inloop met koffie/thee
09.30 uur Opening door Jos Som, burgemeester Kerkrade
09.40 uur Aanpak woonoverlast in het kader van de  
 nieuwe Wet, Katja Steverink, CCV
10.05 uur De toepassing van huurrechtelijke   
 gedragsaanwijzingen, Francis Saathof,  
 Bureau Woontalent
10.30 uur Toelichting vanuit IAWW (integrale wijkgerichte
 overlastaanpak), Danny Hendrix, gemeente  
 Kerkrade
10.55 uur Pauze met koffie/thee/fris en vlaai
11.15 uur Workshopronde 1 
12.15 uur Workshopronde 2 
13.15 uur Afsluiting

Deelnemers
De bijeenkomst is bestemd voor de gemeenten, de woning-
bouwcorporaties (woonconsulenten), politie (wijkagenten en/
of hun coördinatoren), het OM, het maatschappelijk werk en de 
coördinatoren Buurtbemiddeling in Zuid-Limburg. Als een van 
deze organisaties nodigen wij u hierbij uit om maximaal twee 
vertegenwoordigers aan te melden voor de sessie. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden vóór dinsdag 27 februari 2018 per mail 
bij Irma.Schmets@Kerkrade.nl. Uw aanmelding is van belang 
voor het inrichten van de locatie. 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij Katja Steverink, CCV 
(katja.steverink@hetccv.nl). 

Namens de Zuid-Limburgse gemeenten, Peter Koekkoek, 
gemeente Kerkrade en namens het CCV, Katja Steverink.
    

Graag nodigen wij u uit voor de sessie Wet Aanpak Woonoverlast voor Zuid-Limburg
In 2017 is de Wet Aanpak Woonoverlast vastgesteld. Landelijke wetgeving die vraagt om een lokale implementatie. Het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Zuid-Limburgse gemeenten hebben de krachten gebundeld en samen een 
inspirerende bijeenkomst georganiseerd. Deze sessie zal in beeld brengen welke mogelijkheden de wet biedt en wat van een 
praktische toepassing mag worden verwacht. 

1.  Workshop Wet Aanpak Woonoverlast
Katja Steverink, adviseur Woonoverlast, Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

In deze workshop gaat het CCV dieper in op de werking en 
implementatie van de nieuwe Wet aanpak woonoverlast 
bij zowel huur als koopwoningen. Wat betekent het voor 
de gemeente en andere partners in het bestuurlijke traject 
en in de praktijk? We bespreken hoe u hiermee aan de slag 
kunt gaan en wat de uitdagingen zijn. Ook gaan we in op 
de leerpunten van de huurrechtelijke gedragsaanwijzing 
en spiegelen die aan de nieuwe Wet. We nemen u mee 
in concrete stappenplannen, waarbij we stil staan bij 
interventies bij zowel koop- als huurwoningen die vooraf-
gaan aan de inzet van de nieuwe wet. Natuurlijk belichten 
we ook de nieuwe opties die de wet biedt. Verder staan we 
stil bij de huidige ervaringen met de aanpak van woon-
overlast door corporaties, waar deze tegen aan lopen en de 
situaties waarin de wet een aanvulling zou kunnen zijn op 
huidige werkwijzen. 

2.  Gedragsaanwijzingen in de praktijk
Francis Saathof, oprichter van Bureau WoonTalent en lid van 
het expertteam Woonoverlast
In deze workshop staat de praktijk en casuïstiek van de 
gedragsaanwijzing centraal. Geen overlastgevende situatie 
is hetzelfde. Maar hoe zet u als corporatie of gemeente 
de (vrijwillige) gedragsaanwijzing succesvol in en in welke 
situatie?  Is dit instrument bijvoorbeeld te gebruiken 
bij huurders met psychiatrische problematiek? En wat 
gebeurt er zodra de gedragsaanwijzing is opgelegd met 
betrekking tot de controle en handhaving ervan? Voor 
wiens rekening komt dit? Wat zijn de do’s and don’ts als 
u een gedragsaanwijzing oplegt? Ook gaan we in op de rol 
van omwonenden en hoe u die betrekt bij een succesvolle 
aanpak. In de workshop is ook gelegenheid om eigen 
casuïstiek in te brengen. 
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