
 

Adviezen om prettig samen te leven   

 

Wat kunt u zelf doen? 

 Probeer zelf zo weinig mogelijk lawaai te maken. 

 Draai geen harde muziek in de vroege ochtend, late avond of ’s nachts. 

 Stofzuig alleen overdag. 

 Neem voldoende geluidsisolerende maatregelen voor de vloeren en trappen in uw woning. 

 Zorg dat uw buren geen last hebben van uw huisdieren. 

 Onderhoud uw tuin en houd de achterpaden vrij. 

 Laat geen afval rondzwerven. 

 De landelijke website www.problemenmetjeburen.nl is opgericht om problemen met buren 

bespreekbaar te maken. De website bevat allerlei handige tips om problemen op te lossen. 

Ervaart u (over)last en wilt u weten wat u daaraan kunt doen? Bezoek deze website! 

 

Wat kunt u samen doen? 

 Zorg voor een goede relatie met de buren. Hoe beter u iemand kent, hoe meer u van elkaar kunt 

hebben. 

 Informeer uw buren als u van plan bent een feestje te geven of te gaan klussen in uw woning. 

 Vertel het de ouders als hun kinderen veel lawaai maken of tot last zijn. 

 Probeer u niet te storen aan de tuin van uw buren. Iedereen heeft een eigen leefwijze. Of probeer 

samen met uw buren de tuin aan te pakken. 

 Wilt u een erfafscheiding plaatsen? Doe dit altijd in overleg met uw buren en Thús Wonen.  

 

Ga in gesprek 

Stel, u heeft bovenstaande adviezen gevolgd en u ervaart toch last? Spreek dan degene van wie u 

last heeft altijd eerst zelf aan. Soms veroorzaken mensen dit namelijk onbewust. Een gesprek is vaak 

genoeg om de door u ervaren (over)last te beëindigen. 

Een aantal adviezen voor een gesprek: 

 

 Wacht niet te lang, want dan neemt de irritatie alleen maar toe. 

 Begin het gesprek op een moment dat u niet boos bent. 

 Probeer een tijdstip te vinden dat het ook voor uw buren schikt. 

 Kom met duidelijke voorbeelden van de (over)last die u ervaart. 

 Probeer de (over)last zo rustig mogelijk te verwoorden. 

 Laat elkaar uitpraten. 

 Klaag niet alleen, maar zoek samen naar oplossingen. 

 Maak afspraken waar beide partijen zich in kunnen vinden. 

 Lukt het niet om in gesprek te gaan? Schrijf dan een brief aan de veroorzaker en noem  

daarin de (over)last die u ervaart. Belangrijk is dat de toon van uw brief vriendelijk is! 

 

 

http://www.problemenmetjeburen.nl/

