
 

 

Actieplan aanpak woonoverlast in Eindhoven 

 
Een dak boven je hoofd in een leefbare buurt is een basisvoorwaarden. 
Prettig wonen. Je veilig voelen in je buurt en zeggenschap over je 
omstandigheden. De PvdA wil daar samen met de bewoners aan werken. 
Helaas zijn er ook bewoners en huisbazen die daar anders over denken. Dat 
kan je woonplezier fors vergallen.  

Daarom wil de PvdA dat de gemeente bewoners ondersteunt om die woonoverlast terug te 
dringen. Als dat onvoldoende lukt vindt de PvdA dat de gemeente moet ingrijpen. 
Daarom willen we de komende periode de volgende maatregelen invoeren of voortzetten. Want 
iedereen moet goed en veilig kunnen wonen. 
 
1. Meldpunt woonoverlast  

Meldpunt woonoverlast blijft bestaan. Het heeft een goede functie en moet  ondanks de 

financiële krapte van de gemeente in stand blijven. Mensen kunnen bij dit ene loket terecht. 

Het spoort mensen eerst aan zelf actie te ondernemen en de overlast te bespreken met de 
veroorzaker. Als dat niet helpt komen professionals snel in actie.  
 

2. Handhaven, handhaven, handhaven 

Het woongenot van bewoners kan door overlast van andere buurtbewoners danig worden 
verpest. Er moet steeds worden opgetreden tegen iedere keer dat er sprake is van 
geluidsoverlast, pestgedrag enzovoorts. Gemeentelijke handhavers moeten een groter deel 
van hun tijd besteden aan aanpak vd daders. 
Huisjesmelkers op de hielen zitten. Dat beleid heeft de afgelopen jaren de overlast 
teruggedrongen. Daar gaan we dus mee door. 
 

3. Bij extreme woonoverlast verhuizen de daders, niet het slachtoffer  
Overlastgevers laten zich door handhaving helaas niet altijd afschrikken. In sommige gevallen 
kan een bemiddelingspoging nog helpen. Maar als dat allemaal niet blijkt te helpen, is 
drastischer ingrijpen nodig. Daarom wil de PvdA dat er tegen de meest hardnekkige 
overlastgevers strengere maatregelen mogelijk worden. Zo moet de burgemeester voortaan 
iemand die niet wil luisteren naar eerdere waarschuwingen of niet gevoelig is voor andere 
straffen, voor een korte periode tijdelijk uit zijn huis kunnen laten zetten. Dit in de hoop dat de 
overlastgever dan wel tot het besef kan worden gebracht dat hij zich voortaan moet gaan 
gedragen. Daarna kunnen voor de onverbeterlijkste overlastgevers verdergaande maatregelen 
worden gebruikt. Huurders kunnen door hun huisbaas uiteindelijk definitief uit hun huis worden 
gezet. Maar ook voor huiseigenaren moet dit beter mogelijk worden. 
 

4. Tegen Woningsplitsing 

Woningsplitsing leidt in veel in buurten tot overbewoning en overlast. Om overlast te 
voorkomen en mensen een prettige woonomgeving Te kunnen bieden wordt in 
bestemmingsplan woningsplitsing aan banden gelegd.  
 

5. Scheidingshotel 
PvdA wil in Eindhoven een scheidingshotel zodat mensen met acute woningbehoefte tijdelijke 
woonruimte kunnen vinden en niet gedwongen zijn in de handen van malafide huisjesmelkers 
te vallen met bijbehorende overbewoning. 
 

6. Leegstaande panden transformeren 

De PvdA wil dat leegstaande kantoorpanden omgebouwd kunnen worden tot kleinere en 
betaalbare wooneenheden. Hierdoor krijgen deze panden een zinvolle bestemming en worden 
woonstraten niet belast met overmatige kamerbewoning, 
 

7. Buurtbewoners krijgen ook zeggenschap bij leefbaarheidstoets 
kamerbewoning is prima maar we willen geen concentratie in straten en buurten. Een pand 
geschikt maken voor Kamerbewoning is alleen toegestaan na een positieve uitslag van de 



 

 

leefbaarheidstoets. De wijkcoördinator voert die toets uit. De PvdA vindt dat de buurtbewoners 

ook een rol moeten krijgen in deze toets. 
 

8. Elektronische schandpaal voor hardnekkige huisjesmelkers 
Hardnekkige huisjesmelkers zetten we op een elektronische schandpaal. Op die manier 
worden ze openbaar. Studenten en andere woningzoekende worden zo beschermd tegen dit 
soort hufters.   


