
 

Formulier melden overlast / burenconflict  
 

Ervaart u overlast in uw directe woonomgeving, dan kunt u dit melden bij WSN. Gebruik hiervoor dit 

formulier. Meer informatie vindt u ook op www.wsn.nl. 

 

Mijn gegevens 

Naam   ________________________________________________ 

Adres   ________________________________________________ 

Postcode en plaats ________________________________________________ 

Huurt u van WSN?  0 Ja   0 Nee 

Telefoon / mobiel ________________________________________________ 

E-mail    ________________________________________________ 

Gezinssamenstelling 0 alleenstaand  0 gehuwd / samenwonend 0 kinderen 

 

Ik ervaar overlast van 

Naam   ________________________________________________ 

Adres   ________________________________________________ 

Postcode en plaats ________________________________________________ 

Woning van WSN? 0 Ja   0 Nee 

Telefoon / mobiel ________________________________________________ 

Gezinssamenstelling 0 alleenstaand  0 gehuwd / samenwonend 0 kinderen 

 

Overlast gaat over: 

 Burenconflict     Psychische problemen 

 Vervuiling / afval    Huisdieren 

 Drugsgebruik en/of –handel   Autohandel 

 Alcohol en dronkenschap   Stank 

 Onderverhuur    Schotelantenne 

 Discriminatie     Niet naleven huis-/flatregels 

 Agressie     Anders, namelijk: 

 Parkeren    ________________________________________________ 

 Tuinonderhoud   ________________________________________________ 

 Ongedierte    ________________________________________________ 



 

Omschrijving van de overlast: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Op welke dagen: __________________________________________________________________ 

 

Tijdstippen    Ochtend, om ________ uur 

 Middag, om ________ uur 

 Avond, om ________ uur 

 Nacht, om ________ uur 

 

Wanneer is overlast begonnen? _______________________________________________ (datum) 

 

Hoe vaak is er overlast?  Dagelijks 

 Enkele keren per week 

 Enkele keren per maand 

 Anders, namelijk ________________________________________ 

 

Heeft u zelf al contact opgenomen met de veroorzaker van de overlast?  

 Ja    Nee 

Indien Ja, wilt u aangeven hoe dit is verlopen? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Heeft u aangegeven de overlast bij WSN te gaan melden? 

 Ja    Nee 

 

 



 

De overlast heb ik ook (eerder) gemeld bij: 

 Wijkbeheerder 

 Wijkagent 

 Buurtbemiddeling 

 Milieupolitie   

 Anders, namelijk: _________________________________________________________________ 

 

Ondertekening 

Door ondertekening van dit formulier geeft u WSN toestemming contact met u op te nemen en deze 

gegevens indien nodig te gebruiken bij een op te starten procedure.  

 

Datum  _________________________________  

 

Handtekening  

 

 

 

 

   

 

 

Stuur dit formulier naar Van ’t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk of per mail naar info@wsn.nl. Alleen 

volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

 


