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Analyse maatschappelijk vraagstuk: woonoverlast 
 
tekst 1 en afbeelding 1 
 
We klagen massaal over lawaai bij de buren: telefoon bij de politie 
staat roodgloeiend 
 
In alle gemeenten gaan vrijwel alle klachten over lawaaiige buren en 
schreeuwende mensen op straat. 
 
Meldingen geluidsoverlast per 10.000 inwoners 

 
 
 
bron: gelderlander.nl van 18 augustus 2020 
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tekst 2 
 
Meer mogelijkheden om langdurige burenoverlast aan te pakken 
 
Mensen die langdurig overlast hebben van hun buren krijgen binnenkort 
meer mogelijkheden dit aan te pakken. 
Een nieuwe wet die de Eerste Kamer dinsdag aannam, regelt dat de 
burgemeester gericht kan ingrijpen en een gedragsverandering kan 
afdwingen. Gebeurt dat niet, dan riskeren de buren een boete. 
De zogeheten ‘aso-wet’, een initiatief van de VVD, vergroot de 
mogelijkheden om ook minder heftige maar toch hardnekkige overlast aan 
te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om geluidsoverlast of het laten slingeren 
van huisvuil. 
 
De nieuwe aanpak is hard nodig, zegt VVD-Tweede Kamerlid Ockje 
Tellegen. Volgens haar ondervindt een op de drie Nederlanders 
woonoverlast. ‘‘Dat komt niet alleen voor in grote steden, wat men vaak 
denkt. Juist in kleinere plaatsen gebeuren de meest bizarre dingen 
waarmee mensen elkaar terroriseren.’’ 
Nu kan de asociale bewoner een waarschuwing krijgen en in het uiterste 
geval wordt iemand het huis uitgezet. Daartussen is tot nu toe wettelijk 
niet zoveel mogelijk. ‘‘Omdat rechters een uithuisplaatsing vaak te 
drastisch1) vinden, leggen zij deze straf vrijwel nooit op’’, zegt Tellegen. 
Straks kan de burgemeester aangeven wat de overlastgever moet doen of 
juist laten. Dat mag pas nadat er een waarschuwing is uitgedeeld en een 
gesprek of bemiddeling niets opleverden. 
 

 
bron: nu.nl van 24 januari 2017 
 
 

noot 1  te drastisch = te ingrijpend, te krachtig 
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afbeelding 2 
 
de wet huurvoorwaarden 

goed huurder zijn 

hoofdverblijf in de woning 
geen overlast, ook niet door huisdieren 
geen geweld naar de verhuurder 
geen hennep 

 
tekst 3 
 
Wat te doen bij een burenruzie? 
 
Buurtbemiddelingsprojecten in Nederland geven tips om het gesprek bij 
een burenruzie aan te gaan: 
 
 Persoonlijk contact is het beste om samen tot een oplossing te komen. 
 Vertel vriendelijk aan uw buren waar u last van heeft en vraag wat er 

aan gedaan kan worden. 
 Noem vooral ook de gevolgen die de situatie voor u heeft. 
 Door aan te geven wat er lastig is, begrijpen buren u beter. Dat maakt 

de kans groter dat u samen tot een oplossing komt. 
 
bron: destentor.nl van 20 augustus 2020 
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tekst 4 
 
Man die straat terroriseerde met nachtelijk geklus uit eigen huis 
gezet  
 
Burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede (Gelderland) heeft 
een huisverbod van tien dagen opgelegd voor een woning in Bennekom. 
De mannelijke bewoner hield zijn buren al jaren uit hun slaap.  
Dat een burgemeester een koopwoning afsluit vanwege geluidsoverlast is 
voor zover bekend niet eerder in Nederland voorgekomen.  5 
Verhulst neemt de maatregel dan ook niet zomaar. De mannelijke 
bewoner van het rijtjeshuis in Bennekom is al jarenlang een plaag voor de 
buurt. Harde muziek midden in de nacht, een lawaaiige reparatie aan een 
auto, ook als het al lang donker is. Politie en toezichthouders zijn 
inmiddels kind aan huis. 10 
“Er ging al een heel traject aan vooraf.  Maar welk middel we ook 
toepasten: niets hielp de situatie te veranderen. Het is fijn dat de 
burgemeester nu de mogelijkheid had om door te pakken”, zegt een 
woordvoerder van de gemeente.   
 15 
De bevoegdheid om de woning te sluiten komt voort uit wat de asowet is 
gaan heten. Deze ‘Wet Aanpak Overlast’ werd in 2017 van kracht en geeft 
burgemeesters in het uiterste geval de bevoegdheid een woonverbod op 
te leggen. Dat kan alleen als er sprake is van ‘ernstige en herhaaldelijke 
hinder’. 20 
 
bron: gelderlander.nl van 16 november 2020 
 
 

einde  
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