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Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Tips en adviezen voor een gelukkig leven meT de buren

Ode
hja...

buren!
Je

buren kies je niet uit.

Ze

komen gewoon naast, boven of onder je wonen

of woonden er al toen jij de sleutel kreeg.

Als

buren woon je vaak dicht op elkaar en je hebt dagelijks met elkaar

te maken.

Soms

hoor je elkaar door de muren heen.

gemakkelijk dat je buren hebt.
je buren.

Want

Dat

Toch

vergeet je heel

kan leiden tot irritaties tussen jou en

jullie houden waarschijnlijk van andere muziek, gaan op

andere tijdstippen slapen en werken, hebben misschien kinderen die vroeg op
bed gaan, enzovoorts.

Door

rekening met elkaar te houden als buren blijft

het leuk in jouw buurt.

En...

gaat er iets mis, dan is het makkelijker om erover te
praten als je elkaar een beetje kent! een goed contact is
van groot belang voor een gelukkig leven met je buren.

Tips voor
een goed contact
even groeten

een praatje
over het weer

Hoi buur, alles kits?
Weertje hè?

een feestje
aankondigen
Mag ik ook
komen?

of een handje
helpen
Val niet,
buurman!

op de volgende pagina’s kun je zien hoe je minder gelukkig met je buren kunt
worden of zij met jou. Hoe los je problemen onderling op en wat kun je
doen als het samen niet op te lossen lijkt. Lees en word buur(t)expert!

geluidsoverlast

acht
N
geluiden
De

De

superbuur!

één kan beter tegen lawaai dan de ander ,

maar in principe willen mensen ’ s avonds en

’s

nachts rust .

Als

jij een nachtmens bent ,

moet je rekening houden met de rustende of
slapende buren .

Houd

het prettig met je buren en
denk aan hen !

Nog even
een spijkertje
slaan...

het is 23.30 uur ...

Als ze hiernaast
nog stofzuigen kan
ik ook wel even
trompet spelen!

Ik geloof dat ik
gek word!

bè

bèè

e

bèè b

è

andere

irritatie
ronnen

b

Met

schoenen aan over

een houten vloer lopen.

’s Avonds

laat de

wasmachine aanzetten.

toet
.

. toet

!!

toet..
toet!!

Doeiii...!

’s Avonds
laat of ’s nachts
thuiskomen en dan
is lekker warm weer,

Je

hard de trap

Het

oplopen en/of de

je zet de ramen open en je

gasten maken de

deur dichtslaan.

muziek hard.

hele buurt wakker.

feestje is afgelopen en jouw

En wat is de Oplossing?
denk
aan mij!

oh ja... de
buren!

Dierenliefde
en Burenleed
ook dieren kunnen overlast geven.

De

schuld ligt

meestal bij de baas en niet bij het huisdier!

☛ Honden moeten hun behoefte in de goot doen.
In sommige gemeenten moet je het opruimen!
☛ Poezenbaasjes mogen hun ogen niet sluiten voor
tuinbezitters. Katten die buiten worden gelaten poepen
in de tuin van de buren ! Zorg in ieder geval dat er een
kattenbak in huis staat!

RUIM HET OP!

Wat

een
prachtige dag!

Bah! Die
Lekker naar
buiten, huppetee!

rotkatten.

lieve poes
laat je kat niet hele dagen buiten rondzwerven!

zul je
braaf zijn?

wat ben je

w

toch lief!

oe

h

w

oe

ha

a!

!

woeh

a!

en een hond kun je niet de hele dag alleen laten ...

de ..
ygiene

h
Een

niet

schoongemaakte
keuken of een
vies huis is een

Laat

uitnodiging

zover komen.

voor ongedierte

Ongedierte

het niet

verspreidt
zich snel en is
moeilijk uit te
roeien.

om lekker te komen eten en

...

zich te vermenigvuldigen

Senchoon

Fris!

Gooi

geen afval vanaf

het balkon of uit het
raam naar beneden, ook
geen as of sigarettenpeuken

!

nou ja!

Zet
Als

je vuil alleen buiten op de dag dat het ook echt wordt opgehaald.
één persoon vuil buiten zet op een dag dat de vuilniswagen niet

komt, dan volgen anderen al snel.
vuild.

Voor

Voor

je het weet is de buurt ver-

grof vuil gelden andere regels.

Informeer

in jouw woonplaats.
en papier en glas? In de papier- en de glascontainer!

Da's

goed voor het milieu!

bij de gemeente

gez
en

Die

amenlijke ruimtes

trappenhuizen
moeten altijd opgeruimd zijn

Waarom?
Stel:

er breekt brand uit...

Lees

en huiver!

dan wil je er zo snel
mogelijk uit.

Daarom

moeten trappenhuizen en gezamenlijke
ruimtes altijd opgeruimd
en leeg zijn.

b
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s
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n
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Wat maak je
me nou?
Ik zie niets meer!

zelf

l
ast
vanje

buren?
Onderneem

eerst zelf actie

vraag je af:
is mijn klacht redelijk?
komt de overlast vaak voor of een
enkele keer?

Ben

jij de enige die er

last van heeft of zijn er ook andere
omwonenden met dezelfde klachten?

Dus...bel

Heb

aan en praat erover

je er al over gesproken met de

overlast-veroorzaker?

Zo

niet...

wacht niet te lang
Als je te lang wacht met erover

te

praten dan is de ergernis bij jou al zo
groot dat je gemakkelijk uit je slof
schiet.

Juridische
Als

stappen

je een juridische procedure tegen je buren wilt aanspannen, moet je zoveel

mogelijk bewijs tegen je buren verzamelen, want wonen is een beschermd
belang.
ga niet bonken tegen
plafond of muur of stampen
op de grond, maar...

ga praten!

Een

rechter zal dus niet snel overgaan tot uitzetting.

De

rechter

stelt ook als voorwaarde dat je zelf stappen hebt ondernomen om het
conflict op te lossen.

Vraag

bij een rechtswinkel of een advocaat bij jou in de buurt hoe je het

beste juridische stappen kunt zetten.

Als
Als

praten echt niet helpt?

je alles geprobeerd hebt om de buur

tot rede te brengen en het is je niet
gelukt, wat dan?

> Je

kunt proberen om samen met andere bewo-

ners (wanneer zij ook last hebben) actie te
ondernemen.

> Schrijf

alles op om zo de buur te confronteren

met zijn of haar gedrag.

(Ook

belangrijk wan-

neer je de verhuurder of politie inschakelt).

blijf of word rustig

voorBedenk
van tevoren wat je wilt zeggen. Blijf
redelijk en vriendelijk. Kwaadheid roept
dat je op je buur afstapt.

kwaadheid op en helpt je niet veel
verder.

> Je

kunt de wijkagent (politie), verhuurder of

buurtbemiddelaar vragen te bemiddelen tussen
jou en de overlastveroorzaker.

> Gaat

het om bijvoorbeeld drugsoverlast of

geweld, dan kun je het beste meteen de politie
bellen.
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