
Buurtbemiddeling draagt bij aan  
plezierig wonen en is een prima voor-
beeld van burgerparticipatie.  
Buurtbemiddeling bevordert het  
zelfoplossend vermogen van burgers, 
is laagdrempelig en kan snel worden 
ingezet. Uit het jaarverslag buurt-
bemiddeling Epe 2014 blijkt dat de 
meeste overlastklachten betrekking 
hebben op geluidsoverlast, tuinover-
last, overlast van huisdieren, stank-
overlast en bedreigingen of verbaal 
geweld. 

Met Triada is afgesproken dat huur-
ders met overlastklachten eerst de 
hulp van buurtbemiddeling moeten 
vragen als er problemen zijn.  
Pas wanneer dat niet of onvol–
doende resultaat oplevert, kan de 
huurder een overlastmelding doen 
bij Triada. 

Buurtbemiddeling gaat werken vanuit 
een ruimere taakopvatting waarbij 
aansluiting plaatsvindt bij de veran-

deringen op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg in 2015. Als nieuwe 
coördinator is Henk van der Meer aan-
gesteld, die vanuit Koppel een brede 
functie als sociaal werker combineert 
met de coördinatietaken van buurtbe-
middeling.

Naast de basismethodiek (coaching 
van individuele burgers) zal er in 2015 
ook sprake zijn van een uitbreiding 
van de werkwijze (buurtbemiddeling 
Plus). Buurtbemiddeling zal nog eer-
der en voor meer situaties in de buurt 
worden ingezet. De hulp van buurtbe-
middeling kan ook worden ingezet bij 
bijvoorbeeld jeugdoverlast en conflict-
situaties waarbij meerdere bewoners 
en partijen betrokken zijn. 
Met deze nieuwe aanpak sluit Buurt-
bemiddeling Epe aan bij het landelijke 
motto van buurtbemiddeling voor 
2015: Buurtbemiddeling eerst! 

In gesprek gaan
Buurtbemiddeling Epe wordt onder-
steund door het Centrum voor  
Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 
Er is een landelijk netwerk van buurt-
bemiddeling dat dit jaar een nieuwe 
website heeft gelanceerd: 
www.problemenmetjeburen.nl
Op deze website kan iedereen die 
met overlast geconfronteerd wordt tips 
vinden over de stappen die hij zelf kan 
zetten om in gesprek te gaan met zijn 
buren over overlast.

Meer informatie
Wilt u meer weten over buurtbemid-
deling of bent u geïnteresseerd in het 
jaarverslag. Neem dan contact op met 
Henk van der Meer via: 
buurtbemiddeling@koppelepe.nl 
of telefoonnummer 06-81078084.
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Buurtbemiddeling eerst! 
De gemeente Epe, Triada, Koppel en de politie kijken als samenwerkingspartners 
in het project Buurtbemiddeling Epe terug op een succesvol jaar. Net als de meeste 
melders van overlast zijn zij tevreden met wat er bereikt is met de hulp van vrijwillige 
buurtbemiddelaars. De gemeente en Triada hebben besloten om ook in 2015 middelen 
beschikbaar te stellen voor het handhaven van het project.

Triada heeft ervoor gekozen om 
de overeenkomst met Woonener-
gie per 31-12-2015 op te zeggen. 
De reden daarvan is dat het aanbod 
van energie door verschillende  
leveranciers de laatste jaren enorm 
is toegenomen. Ook de vergelijkings-
mogelijkheden op diverse websites 
zijn sterk toegenomen. Daarmee 
hebben onze huurders meer moge-
lijkheden om goedkope energie in te 
kopen dan alleen bij Woonenergie.  

Bestaande contracten  
lopen door
Voor huurders die op dit moment 
een doorlopend contract hebben  
met Woonenergie zijn er geen  
wijzigingen. Het bestaande contract 
loopt gewoon door. Op het moment 
dat het contract afloopt, kunt u zich 
opnieuw oriënteren op de energie-
markt. Ook nieuwe huurders hebben 

de mogelijkheid om zich te oriën-
teren op de energiemarkt. Dat kan 
eventueel bij Woonenergie of een 
andere leverancier van energie. De 
meest actuele tarieven kunt u bij de 
leverancier van uw keuze opvragen.

Zoektips
www.woonenergie.nl
www.vergelijkgroenestroom.nl
www.gaslicht.com 
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Besprekingen  
woningtoewijzing
Op 1 januari 2015 trad een nieuwe 
Huisvestingswet in werking. De huis-
vestingsverordeningen die gemeen-
ten nu hanteren komen daardoor per 
1 juli 2015 te vervallen. In de nieuwe 
wet zit een aantal belangrijke wijzi-
gingen. De besprekingen tussen de 
corporaties en de gemeenten daar-
over zijn in volle gang. Definitieve be-
sluitvorming moet nog plaatsvinden. 
De verwachting is dat dit pas in mei 
of juni zal zijn, maar later kan ook.
 
Triada spreekt over de nieuwe 
huisvestingsverordeningen met de 
gemeenten Hattem, Heerde en Epe, 
en met de andere corporaties op de 
Noordoost Veluwe.
 
Deze week verschenen er in de 
media al berichten over een ‘nieuw 
systeem van woningtoewijzing’. Er 
staat bijvoorbeeld in die artikelen ‘ 
dat de bindingseisen vervallen’ en 
‘dat iedere woningzoekende zich 
moet inschrijven’. Die berichten zijn 
echter voorbarig en niet gebaseerd 
op de feiten, want er zijn nog geen 
besluiten genomen. Tot die tijd vindt 
de woningtoewijzing gewoon plaats 
op de huidige manier. Zodra er een 
besluit is genomen, zorgen corpo-
raties en gemeenten uiteraard voor 
uitgebreide communicatie hierover.

Veranderingen WoonEnergie

Bekijk ons 
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