
Wanneer:   Dinsdag 12 juni 2018  
Tijd:  09.30 uur – 13.30 uur  
Locatie:  Centrum voor Handhaving en Milieu (CHM),  
 Eendenweg 12, Lelystad
Auto:  Gratis parkeren op het terrein van CHM
OV: Slecht bereikbaar (op 2 km bushalte)

Programma
09.00 uur Inloop met koffie/thee
09.30 uur Opening
09.40 uur Aanpak woonoverlast in het kader van de  
 nieuwe Wet, Katja Steverink CCV
10.05 uur De toepassing van huurrechtelijke gedragsaan- 
 wijzingen, Francis Saathof bureau Woontalent
10.30 uur Koffie/theepauze
10.50 uur Workshopronde 1
11.50 uur Lunch
12.30 uur Workshopronde 2
13.30 uur afsluiting

Doelgroep
De regionale sessie is bestemd voor de gemeenten, woning-
bouwcorporaties, politie, OM, coördinatoren buurtbemiddeling, 
hulpverleningsinstanties en anderen die direct betrokken zijn 
bij de implementatie en uitvoering van de wet en tot nu toe 
door grote belangstelling geen gelegenheid hebben gehad, om 
bij andere regiobijeenkomsten aan te sluiten.

Meld u aan!
Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 5 juni 2018 via dit 
online inschrijfformulier. Let wel: vol is vol! Is deze uitnodiging 
ook interessant voor uw partners? Stuur het gerust door. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Katja Steverink 
(katja.steverink@hetccv.nl). 

Graag nodigen wij u uit voor een regionale sessie Wet Aanpak Woonoverlast 
In 2017 is de Wet Aanpak Woonoverlast vastgesteld. Landelijke wetgeving die vraagt om een lokale inbedding. Het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Politieacademie hebben de krachten gebundeld en samen een inspirerende 
bijeenkomst voor u georganiseerd.  

Tijdens de workshoprondes kunt u de volgende 
workshops bezoeken: 
 
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. 
Wat betekent het voor de gemeente en andere partners 
in het bestuurlijke traject? We bespreken hoe u hier 
mee 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.  

2.  Gedragsaanwijzingen in de praktijk
Francis Saathof, oprichter van Bureau WoonTalent en lid van 
het expertteam Woonoverlast 

In deze workshop staan 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? Wat zijn de 
do’s en don’ts als u een gedragsaanwijzing oplegt. Ook 
gaan we in op de rol van omwonenden, hoe betrekt u 
die bij een succesvolle aanpak? In de workshop is ook 
gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen. 
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