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Formulier
Overlast

Als u overlast heeft van anderen is het belangrijk dat u in 
gesprek gaat met degene die dit veroorzaakt. Misschien weten 
uw buren niet dat u zich stoort aan hun gedrag en kan de 
situatie op deze manier snel opgelost worden. 

Buurtbemiddelaars
Als u er niet uitkomt met uw buren dan kunt u uw overlast aangeven bij Buurtbemiddeling Deventer of 
Zutphen. Zij helpen u en uw buren om er samen uit te komen.

 → Deventer 0570 605 385 (Meer info? Kijk op www.buurtbemiddelingdeventer.nl)
 → Zutphen 0575 519 613 (Meer info? Kijk op www.perspectiefzutphen.nl/sociaal-werk/buurtbemiddeling)

Als de vorige stappen de situatie niet hebben opgelost geef dan uw overlast door aan ons met dit formulier. 
Overlastmeldingen kunnen eventueel gebruikt worden in een juridisch proces.

Melding overlast
Heeft u de overlast besproken met de buren die u overlast bezorgen?

   Ja   Nee, omdat 

 

Heeft u de overlast gemeld bij Buurtbemiddeling?

   Ja   Nee, omdat 

 

Heeft u de overlast eerder aan ons doorgegeven?

  Ja, op (datum) 

  Nee

Wat is het adres van de vermeende overlastveroorzaker?

Straat + huisnummer  

Wat voor overlast heeft u?
 Geluidsoverlast
 Huisdieren
 Ongedierte
 Burenruzie
 Vervuiling woning
 Drugs/alcoholverslaving

Vul dit formulier in en stuur het per e-mail of post naar woonbedrijf ieder1.

 Vervuiling algemene ruimten binnen complex
 Onderverhuur / illegale bewoning
 Vandalisme / vernieling
 Bedreiging / pesterijen
 Anders

 

 

Geef alstublieft een korte toelichting van de overlast die u ervaart. Denk bijvoorbeeld aan hoe vaak u de 
overlast ervaart, op welk tijdstip van de dag en waar het zich afspeelt.

De heer / mevrouw 

Voorletters + naam 

Straat + huisnummer 

Postcode + woonplaats 

Telefoon 

E-mail 
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