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Tips en adviezen voor een gelukkig leven meT de buren

Ohja...deburen!Ohja...deburen!



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. toch vergeet Je heel 
gemakkeliJk dat Je buren hebt. dat kan leiden tot irritaties tussen Jou en 
Je buren. want 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. 

Ohja... 
de

buren!



Tips voor 
een goedcontact

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!

Hoi buur, alles kits?
Val niet, 
buurman!

Mag ik ook 
komen?

even groeten een praatJe 
over het weer

een feestJe 
aankondigen

of een handJe 
helpen

Weertje hè?



acht
geluiden
N

de superbuur!

geluidsoverlast

Nog even 
een spijkertje 
slaan... 

de 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!



het is 23.30 uur ...

bèè bè

bè bèèe

Ik geloof dat ik 
gek word!

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



andere
irritatie
bronnen

Je feestJe is afgelopen en Jouw 
gasten maken de 
hele buurt wakker.

het is lekker warm weer,  
Je Zet de ramen open en Je 
muZiek hard.

’s avonds 
laat of ’s nachts

thuiskomen en dan 
hard de trap 
oplopen en/of de 
deur dichtslaan.

’s avonds laat de 
wasmachine aanZetten.  

met schoenen aan over 
een houten vloer lopen. 

toet.. toet!!

toet.. toet!!
Doeiii...!



denk 
aan miJ!

oh Ja... de 
buren!

En wat is deOplossing?



 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!



lieve poes

Zul Je 
braaf ZiJn?

lekker naar 
buiten, huppetee!

wat een 
prachtige dag!

bah! die 
rotkatten.

wat ben Je 
        toch lief!

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

laat je kat niet hele dagen buiten rondzwerven!

w
oeha!

woeha!

woeha!



om lekker te komen eten en ... Zich te vermenigvuldigen 

een niet 
schoongemaakte 
keuken of een 
vies huis is een 
uitnodiging 
voor ongedierte

hygiene
de ..

laat het niet 
Zover komen. 
ongedierte 
verspreidt 
Zich snel en is 
moeiliJk uit te 
roeien.



nou Ja!

gooi geen afval vanaf 
het balkon of uit het 
raam naar beneden, ook 
geen as of sigaretten-
peuken !

Zet Je vuil alleen buiten op de dag dat het ook echt wordt opgehaald.  
als één persoon vuil buiten Zet op een dag dat de vuilniswagen niet 
komt, dan volgen anderen al snel. voor Je het weet is de buurt ver-
vuild. voor grof vuil gelden andere regels. informeer biJ de gemeente 
in Jouw woonplaats.
en papier en glas? in de papier- en de glascontainer! 
da's goed voor het milieu!

ris!F
 choon 
en 
S



ezamenlijke ruimtes     
trappenhuizen

die moeten altiJd opgeruimd ZiJn

lees en huiver!

stel: er breekt brand uit... dan wil Je er Zo snel 
mogeliJk uit.

daarom moeten trappen-
huiZen en geZamenliJke 
ruimtes altiJd opgeruimd 
en leeg ZiJn.

waarom?

eng
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Wat maak je 
me nou? 
Ik zie niets meer!



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?

heb 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. 

dus...bel aan en praat erover

vanje 
buren?

elf
last 
z



Juridische stappen
als Je een Juridische procedure tegen Je buren wilt aanspannen, moet Je Zoveel 
mogeliJk bewiJs tegen Je buren verZamelen, want wonen is een beschermd 
belang. 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 praten echt niet helpt?
als 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).

> 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.

bliJf of word rustig voor-
dat Je op Je buur afstapt. bedenk 
van tevoren wat Je wilt Zeggen. bliJf 
redeliJk en vriendeliJk. kwaadheid roept 
kwaadheid op en helpt Je niet veel 
verder. 

ga niet bonken tegen 
plafond of muur of stampen 

op de grond, maar...

ga praten!
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