Bewoners in
het zonnetje

Joop (89) en Miep (86) Buster

Geniet van de zomer,
denk aan de buren
De zomer komt eraan! Dat betekent dat deuren en ramen weer open kunnen en dat we veel meer buiten gaan leven. Voor velen is
dit een heerlijke periode, maar niet iedereen is blij met de komst van de zomer. Geluidsoverlast van tuinfeesten en stankoverlast
van barbecues staan in de zomer met stip op één als het gaat om burenlast. Ook blaffende honden, te harde muziek en vervuiling
van tuinen wekken irritatie op.

Wat kunt u doen als u last van de buren
heeft?
Mensen zijn zich er soms niet van bewust dat ze de buren tot
last zijn. Meestal zijn ze best bereid rekening te houden met
omwonenden. In gesprek gaan en blijven praten met uw buren is de beste manier. Laat irritaties niet hoog oplopen, maar
zoek zo snel mogelijk contact om de last te bespreken. Dit vergroot de kans op een oplossing. Als de emoties eenmaal zijn
opgelopen, is het voeren van een gesprek soms lastig.

Als praten niet meer helpt
Als u last heeft van uw buren en het lukt niet om samen tot
een oplossing te komen, dan kunt u TBV Wonen inschakelen.
Meld uw klacht digitaal via “Zelf regelen; overlast melden” op
uw persoonlijke pagina mijn.tbvwonen.nl. Een compleet en
duidelijk ingevuld formulier is noodzakelijk om uw melding
te beoordelen en om u verder te helpen. Anonieme meldingen
nemen wij niet in behandeling. Uiteraard houden wij rekening
met uw privacy. Samen met u brengen we het probleem in
kaart. Gaat het over een één-op-één conflict met uw buren,
dan schakelen we Buurtbemiddeling in. Dit is een onafhankelijke organisatie die bemiddelt tussen u en uw buren.
Als iedereen rekening houdt met elkaar, wordt het een
prachtige zomer!

Wat is overlast?

In september 1952 kwamen ze met hun ouders en 10 broers
en zussen in de Wattstraat wonen. Nu wonen Miep (86) en
Joop (89) Buster er nog met z’n tweetjes. Daarmee zijn ze
onze trouwste huurders in de wijk Oerle. Dat verdient al een
bloemetje, maar de twee zussen hebben ook een warm hart
voor hun buurt. Over hun buren niets dan goeds. En dat is
wederzijds.
Allebei werkten ze vroeger in de jeugdzorg. Nog steeds
hebben ze een zwak voor kinderen. Regelmatig komt een
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buurkind op bezoek. Als er iets gebeurt, schromen ze niet
om te bemiddelen. “Laatst zagen we dat kinderen die eerst
zo lief aan het spelen waren, ineens met stenen begonnen te gooien naar iemand. We hebben een praatje met ze
aangeknoopt over wat voor nare gevolgen dat kan hebben.
Dat begrepen ze heel goed en ze hielden er meteen mee
op”, vertellen ze. De zussen slaan op die manier een brug
tussen jong en oud en alle nationaliteiten in hun omgeving.
Bijzonder vinden ze dat zelf niet: “Zo zijn wij opgevoed, onze
ouders waren ook heel sociale mensen.”

Tips voor een goed gesprek
Ga het gesprek met uw buren aan op een rustig en geschikt
moment en neem er de tijd voor. Leg uit waar u last van heeft
en waarom. Geef aan op welke momenten u last ervaart en
wat de gevolgen zijn. Probeer samen tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld: “Ik heb nachtdienst en kan ’s morgens niet
slapen omdat de muziek zo hard staat. Het is best gehorig
hier.” Dit klinkt anders dan: “U zet de muziek keihard aan en
ik word er gek van.” Blijf rustig tijdens het gesprek, ook als uw
buren boos worden. De kans dat zij tijdens het gesprek kalmeren als u rustig blijft, is groot.

In de praktijk is er verschil tussen last en overlast.
U kunt er last van hebben als uw buren een keer
een feestje geven, de muziek soms iets harder zetten of klussen in huis. We spreken pas van overlast
als meerdere omwonenden structureel, ernstige
klachten hebben over bijvoorbeeld dagelijks harde
muziek, aanhoudende ruzies, een blaffende hond of
stankoverlast door vervuiling. In geval van aantoonbare, structurele, ernstige overlast kan TBV Wonen
eventueel juridische stappen ondernemen.
Als iedereen rekening houdt met elkaar, wordt het
een prachtige zomer!
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