
Tips en adviezen voor een gelukkig leven meT de buren

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



een praatje 
over het weer

een feestje
aankondigen

een handje
helpen

Tips voor 
een goedcontactOhja... 

de
buren!

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!

Val niet, 
buurman!

Mag ik ook 
komen?

Weertje hè?

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 heb je 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.



acht
geluiden
N

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

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!

acht
geluiden
N
geluidsoverlast

de één kan beter tegen lawaai dan de 
ander, maar in principe willen mensen 
’s avonds en ’s nachts rust in hun eigen 
huis.  ben je een nachtmens, houd dan 
rekening met de rustende of slapende 
buren. 

tip: heb je een klus waarbij je veel of lang-
durig lawaai gaat maken, overleg dan met 
je buren tot hoe laat je daar mee doorgaat 
en houd je aan de afspraak. bedenk dat 
een aangekondigd geluid minder storend 
is voor de buren dan onverwacht geluids-
overlast.

houd het prettig met je buren 
en denk aan hen!

Het is 23.30 uur ...

soms lijkt lawaai wel overal vandaan 
te komen... 

de buren zetten nog even een wasje 
aan, je hoort een muziekje van de buur-
man op de tweede verdieping. twee 
huizen verderop zijn ze nog druk bezig 
het huis op te knappen en voor de deur 
staat visite afscheid te nemen van weer 
andere buren. 

meestal hebben mensen totaal geen idee 
van de overlast die ze hun buren geven.  

wees je bewust dat we dicht op elkaar 
wonen en dat geluiden vaak hard 
doordringen bij de buren.  

de superbuur!

Ik geloof dat ik 
gek word!

Nog even een
paar spijkertjes 
slaan...

de superbuur!

Ik geloof dat ik gek word!

bè bèèè
bèè bè

Het kan nog wel even...

De buren 
zijn toch 
ook nog 
bezig!!!



het is lekker warm weer,  
je zet de ramen open en je 
muziek hard.

En wat is deOplossing?

denk 
aan mij!

oh ja... 
de buren!

’s avonds laat 
de wasmachine 
aanzetten.  

Andere
irritatie
bronnen

toet.. 
       toet!!

 toet!! Doeiii...!

je feestje is 
afgelopen en 

jouw gasten maken 
de hele buurt wakker.

zacht harD

met schoenen aan over 
een houten vloer lopen. 

’s avonds laat of ’s nachts

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



 Dierenliefde 
  en burenleed

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

laat je kat niet hele dagen buiten rondzwerven!

ook dieren kunnen overlast geven. de schuld 
ligt bij de baas en niet bij het huisdier!

☛ hondenpoep moet je opruimen, tenzij 
aangegeven staat dat je geen opruimplicht 
hebt.

☛ poezenbaasjes moeten rekening houden met 
tuinbezitters. katten die altijd buiten worden 
gelaten poepen in de tuin van de buren! zorg 
dat er een kattenbak in huis staat! 

ruim het op!

w
oeha!

woeha!

woeha!

zul je 
braaf zijn? wat ben je 

        toch lief!

bah! die 
rotkatten.

lieve poes

wat een 
prachtige dag!

lekker naar 
buiten, huppetee!



gooi geen afval vanaf het 
balkon of uit het raam naar 
beneden, ook geen as of 
sigarettenpeuken !

een niet schoongemaakte keuken of een vies huis zijn een uitnodiging voor ongedierte. 
kakkerlakken, muizen en ratten zijn dol op viezigheid.

Hygiene
..

zet je vuil alleen buiten op de dag 
dat het ook echt wordt opgehaald 
of gooi het in de vuilcontainer.  
zet het er nooit naast. dat trekt 
ongedierte en vogels aan. en die 
trkken de zakken open op zoek naar 
voedsel. gevolg: overal vuilnis op 
straat.  voor grof vuil gelden andere 
regels. informeer hierover bij jouw 
gemeente.
en papier en glas? dat gaat in de 
papier- en de glascontainer! sommige 
gemeentes hebben ook containers 
voor plastic. dat is goed voor het 
milieu!

nou ja!

strooi geen brood voor de vogels. 
duiven en ratten worden snel een 
plaag en zorgen voor verspreiding 
van ziekten.

huisvuil naast de vuilcontainer 
of te vroeg buiten zetten trekt 
ongedierte aan. en... meeuwen en 
ratten zijn heel handig in het 
openmaken van vuilniszakken op 
zoek naar iets lekkers. 

 choon 
en

S
Fris!



die moeten altijd 
opgeruimd zijn

lees en huiver!

stel: er breekt brand uit... dan wil je er zo snel 
mogelijk uit...

daarom 
moeten 
trappenhuizen 
en gezamenlijke 
ruimtes altijd 
opgeruimd en leeg zijn.

waarom?

trappenhuizen
ezamenlijke ruimtes     
en

g balkon
scene

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

juridische stappen
het kan zijn dat de problemen zo groot zijn dat een 
uitzetting van buren op zijn plaats zou zijn. een procedure 
tot uitzetting kan alleen de verhuurder starten. de rechter 
kijkt daarbij eerst wat er al is gedaan om de overlast te 
stoppen. voordat een verhuurder de juridische procedure 
kan starten moet hij dus alle bewijsmateriaal verzamelen. 
daarbij heeft de verhuurder ook u als huurder nodig. 
houd daarom alles goed bij!

vanje 
buren?

elf
last 
z

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

> schrijf alles op om zo de buur te 
confronteren met zijn of haar gedrag. 
(ook belangrijk wanneer je de verhuur-
der of politie inschakelt).

> je kunt de wijkagent (politie), 
verhuurder of buurtbemiddelaar 
vragen te bemiddelen tussen jou en 
de overlastveroorzaker.

> gaat het om bijvoorbeeld drugs-
overlast of geweld, dan kun je het 
beste meteen de politie bellen.

blijf of word rustig 
voordat 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!



Woonzorg Nederland: 
www.woonzorg.nl  
 
Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leefbaarheid/
vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-bij-burenoverlast


