
Rotterdam is een diverse stad met een kleurrijke mix aan mensen en culturen, maar we zijn allemaal vooral 

Rotterdammers. We willen genieten van onze mooie stad en van onze eigen woonplek. Soms wordt het woongenot 

verstoord door woonoverlast. Dat is erg vervelend en daarom moet woonoverlast worden aangepakt. Wanneer 

woonoverlast wordt ervaren kan dat vaak met een goed gesprek tussen de buren worden opgelost. Hierbij kan 

bijvoorbeeld een gesprek met de verhuurder of  buurtbemiddeling helpen. 

In bepaalde gevallen is de woonoverlast ernstig en is er meer nodig dan een goed gesprek. Woonoverlast wordt 

dan aangepakt door samenwerking tussen verschillende organisaties. Zoals de woningcorporatie, de politie en 

de gemeente. Er kan bijvoorbeeld mediation worden aangeboden of  bij een ernstige situatie kan de burgemeester 

besluiten een gedragsaanwijzing op te leggen. In dit jaarverslag kunt u zien welke resultaten in 2019 behaald 

zijn bij de aanpak van woonoverlast. Woonoverlast wordt ook in 2020 aangepakt met nieuwe samenwerkings-

afspraken, een convenant en de mogelijkheid om ook de regelrechter in te schakelen bij overlast. Dit is een nieuwe, 

waardevolle aanvulling in de aanpak van woonoverlast in Rotterdam. Het is belangrijk dat naar omwonenden wordt 

geluisterd als zij klachten hebben over woonoverlast en dat zij vertrouwen hebben in de aanpak van woonoverlast. 

Daarom wordt hier de komende jaren nog meer aandacht aan besteed.

Bert Wijbenga 

Wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven

Jaarverslag 
Woonoverlast

Rotterdam 2019

Wat is woonoverlast?
Woonoverlast verstoort de leefbaarheid in een wijk en geeft een gevoel van 

onveiligheid in de eigen woning. Woonoverlast is er op veel verschillende 

manieren. In dit jaarverslag gaat het om woonoverlast door ingewikkelde 

situaties, waar meer partijen nodig zijn om tot een oplossing te komen.

Bijvoorbeeld: 

• Geluidsoverlast • Burenruzie

• Agressie en intimidatie •  Vervuiling en stankoverlast vanuit de woning

• Pesterijen • Asociaal gedrag

• Drugsoverlast



Actieplan Aanpak Woonoverlast

De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam is er om een luisterend oor te bieden 

aan klachten over woonoverlast. De medewerker aan de telefoon geeft tips 

zodat de Rotterdammer zelf  het gesprek aan kan gaan met de buren.

Leidt dit niet tot een oplossing? 

Dan wordt er gekeken naar andere manieren om de woonoverlast op te lossen. 

•  Heeft de bewoner die de overlast veroorzaakt extra ondersteuning of  zorg nodig?

•  Of  is er buurtbemiddeling nodig om een burenruzie op te lossen? 

•  Moet er een regelrechter ingeschakeld worden om de knoop door te hakken? 

•  Ook kan de burgemeester een formele waarschuwing geven. 

In alle gevallen is het heel belangrijk dat er een dossier opgebouwd wordt, 

om de zaak volgens de regels te kunnen beoordelen. In uiterste gevallen van 

woonoverlast is het nodig om de bewoner uit huis te plaatsen. Dit kan tijdelijk 

zijn. Maar soms wordt het huurcontract ontbonden. Het is mogelijk sommige 

bewoners een nieuwe woonplek aan te bieden bij de Skaeve Huse, speciaal 

ontwikkelde woningen waar het mogelijk is om onder begeleiding te wonen 

op een rustige plek, met minder prikkels.

Aanmeldingen 2019

In 2019 heeft het team woonoverlast van de 

gemeente 1055 zaken van woonoverlast 

behandeld, waarbij het de bewoners zelf  niet 

lukte om samen een oplossing te vinden om 

de woonoverlast te stoppen. Dit heeft de 

gemeente samen gedaan met de politie, de 

verhuurder en de bewoners.
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•  gemeente

•  politie

•  verhuurder

•  bewoners



Advieslijn Woonoverlast Rotterdam (AWR)
Advies, informatie, luisterend oor en coaching.

Buurtbemiddeling Rotterdam (BBR)
Buurtbemiddeling en coaching.

Mediation
Bemiddeling bij confl icten tussen buren met professionele mediatiors.

Bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing
Gedragsregels die door de burgemeester worden opgelegd. 

Overtreding van de regels kan leiden tot een geldboete.

Skaeve Huse
De Skaeve Huse zijn woningen voor veroorzakers van woonoverlast, die 

niet meer in de eigen woning kunnen blijven wonen. Op dit terrein zijn 

minder prikkels en is begeleiding van het Centrum voor Dienstverlening.

• Gemeente Rotterdam   • Zorg 

• Politie •  Verenigingen van Eigenaren 

• Bouwvereniging Onze Woning • Wooncompas

• SOR • Ressort Wonen

• Residential • MGVM 

• Laurens Wonen • Havensteder

• Vestia • Woonstad Rotterdam 

• Woonbron • WVH

•  VBO Vereniging van 

makelaars en taxateurs

Een doel: Zorgen voor 

leefbaarheid en veiligheid in Rotterdam.

Samenwerking

Instrumenten in de aanpak van woonoverlast

Type klachten Advieslijn

Geluidsoverlast 588 Bedreiging/intimidatie 141

Pesten/treiteren/verstoorde relatie 47 Discriminatie 5

Tuin/problemen buiten 44 Overlast kinderen 84

Overlast dieren 77 Rommel/troep 97

Parkeerproblemen 8 Anders/onbekend 152



Geluidsoverlast  257

Pesten/treiteren/verstoorde relatie  90

Overlast kinderen   36

Overlast dieren   34

Tuin/problemen buiten   25

Bedreiging/intimidatie   23

Rommel/Stankoverlast 34

Discriminatie                                                 7

Parkeerproblemen      3

Vernielingen       2

Overige       7

In 2019…

•  Zijn er 1086 aanmeldingen bij de Advieslijn  

Woonoverlast Rotterdam binnengekomen.

•  Zijn 80% van de aanmeldingen bij de Advieslijn  

Woonoverlast Rotterdam met succes afgerond. 

•  Zijn er 429 zaken opgepakt door buurtbemiddeling.

•  Zijn er bij buurtbemiddeling 40 nieuwe vrijwilligers  

bij gekomen.

•  Zijn er 42 mediation zaken gestart. 

•  Zijn er twee gedragsaanwijzingen opgelegd. 

•  Wonen er 11 mensen in de Skaeve Huse. 

In 2020…

•   Gaat de samenwerking tussen alle partijen  

door om woonoverlast tegen te gaan.

•   Komt er een nieuw gezamenlijk uitvoeringsplan  

en worden afspraken vastgelegd in  

een convenant.  

•   Moet het vertrouwen in de gezamelijke aanpak  

van woonoverlast toenemen. 

•  Is het mogelijk om de regelrechter in te schakelen.

• Wordt de Skaeve Huse met 4 plekken uitgebreid.

 3 mediators   |   7 AWR-adviseurs   |   96 buurtbemiddelaars 

Type klachten Buurtbemiddeling



Goede afspraken maken
Stel, je ervaart geluidsoverlast van je buurman. Niet eenmalig, maar je hebt 

regelmatig last van herrie. Je hebt de buurman er al eens op proberen aan te 

spreken maar kreeg een onvriendelijke reactie. Je hebt nog weleens een briefje 

door de brievenbus gegooid, maar ook dat had geen effect. Inmiddels is de 

frustratie zo hoog opgelopen dat je niet meer weet wat je moet doen.

In deze situatie boden de medewerkers van de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam

een luisterend oor en zochten ze samen met de beller naar mogelijkheden om 

zelf  iets aan de situatie te doen. Het is een lang en emotioneel telefoongesprek 

geweest. Het ventileren en gehoord worden gaven de beller voldoende rust om 

zijn opties eens rustig door te nemen.

Gesprek met de buurman

Een van die opties was om toch nog eens een gesprek met de buurman 

proberen aan te gaan. Misschien had hij de buurman de vorige keer net op een 

slecht moment getroffen? Samen hebben ze besproken hoe hij dat het beste 

kon doen en geoefend wat hij zou zeggen. Aan het eind van het gesprek zei de 

beller zich een stuk rustiger te voelen en was hij zeker van plan om met de tips 

op zak het gesprek aan te gaan.

De Rotterdammer heeft later nog contact gezocht met de Advieslijn Woonover-

last Rotterdam om te vertellen hoe het is afgelopen. Hij heeft de buurman 

gesproken en het was enorm meegevallen. Ze hebben goede afspraken kunnen 

maken. Hij was enorm opgelucht. De buurman bleek ook een stuk aardiger dan 

hij dacht, en bood zelfs aan om hem met klusjes te willen helpen.

In Skaeve Huse wonen
Stel, je buurman is constant dronken. Niet een glaasje teveel, maar alcoholverslaafd. 

Hij is vaak te horen in de fl at, door zijn geschreeuw of  ander boos gedrag. Hij 

komt bedreigend over. Ook valt hij in de dronken roes weleens in slaap tijdens 

het koken, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Toen een andere buurman 

hem probeerde aan te spreken, werd dat een vechtpartij tussen de twee.

Deze situatie deed zich in 2019 voor in het centrum van Rotterdam. De eigenaar 

van het pand, de zorgverleners en de wijkagent hebben dit met elkaar opgepakt. 

Er zijn meerdere gesprekken met de bewoner gevoerd om hem te waarschuwen. 

Extra begeleiding

Ook werd de bewoner extra begeleiding en ondersteuning aan huis aangeboden. 

Dit had geen zin, de overlast bleef. Er is een dossier opgebouwd met meldingen 

van overlast. Dit is nodig zodat de rechter het huurcontract kan ontbinden. 

Na de rechtszaak accepteerde de bewoner het aanbod om in de Skaeve Huse 

te gaan wonen. Een rustige omgeving met voldoende begeleiding, waar hij 

geen overlast meer veroorzaakt voor zijn buren. 

Het succes zit in de samenwerking


