Gemeente Hellevoetsluis
Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis
Telefoon: 14 0181
E-mail: gemeente@hellevoetsluis.nl
Website: www.hellevoetsluis.nl

Meldingsformulier woonoverlast
1.

Gegevens aanvrager

Naam*:
Straat en huisnummer*: _____________________________________________________________
Postcode en woonplaats*: ___________________________________________________________
Telefoonnummer thuis of mobiel*: _____________________________________________________
E-mail adres: ______________________________________________________________________
Datum van invullen*: ________________________________________________________________

*) deze velden dient u verplicht in te vullen. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

2.

Gegevens overlast

Wie veroorzaakt volgens u de woonoverlast?
O Buren, naam en adres: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
O Bedrijf, naam en adres: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
O Anders, namelijk: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Wat is de aard van de overlast?
O Geluidsoverlast
O Burenruzie
O Vervuiling / Stank / Ongedierte
O Huisdieren
O Gebruik woning voor andere doeleinden (bijv. hennep, prostitutie)
O Onderhuur
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O Vernieling
O Geweld en/of bedreigingen
O Anders, namelijk: _________________________________________________________________

Geef een korte toelichting op de overlast die u heeft aangekruist.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Sinds wanneer vindt de overlast plaats?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Hoe vaak komt de overlast voor?
O één keer per dag
O meerdere keren per dag
O één keer per week
O meerdere keren per week
O maandelijks
O anders, namelijk……………………………
Heeft u zelf contact opgenomen met de (vermoedelijke) veroorzaker?
O Nee
O Ja, graag een korte omschrijving van wat u met dit contact bereikt heeft:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Heeft u de overlast eerder bij de gemeente gemeld?
O Nee
O Ja telefonisch (datum: _____________ gemeld bij: _______________________________________)
O Ja schriftelijk (datum: _____________ gemeld bij: _______________________________________)

Heeft u de overlast bij andere instanties gemeld?
O Nee
O Ja, bij politie.
O Ja bij huisbaas / woningcorporatie _____________________________________________________
O Ja, bij andere instantie, namelijk: ______________________________________________________
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Is er een actieve VVE?
O Ja
O Nee

Is de VVE hiervan op de hoogte gesteld?
O Ja
O Nee

Ervaren omwonenden dezelfde overlast als u?
O Ja
O Nee
O Weet ik niet

Zo ja, wie?
O Naam + adres _____________________________________________________________________
O Naam + adres _____________________________________________________________________
O Naam + adres _____________________________________________________________________

Bent u bereid om een bemiddelend gesprek aan te gaan met degenen die volgens u de overlast
veroorzaakt middels een medewerker van buurtbemiddeling of de gemeente?
O Ja
O Nee, reden _______________________________________________________________________

3.

Ondertekening aanvrager

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening:

