
REGISTRATIEFORMULIER OVERLAST

  Gegevens melder

Naam melder

Telefoon

Adres      Woonplaats

Wanneer u anoniem meldt, kunnen wij geen directe acties ondernemen (zie toelichting op achterzijde).

  Om welk soort overlast gaat het*:  *S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.  

  geluid  onaangepast gedrag  vervuiling

  stank  huisdieren  woonomgeving

  parkeren tuin/erfafscheiding  bedreiging

  schade  anders:

  Neem bij geluidsoverlast/ongewenst/onaangepast gedrag ook contact op met de politie.  T 0900 - 8844

Wat is de naam en het adres van de overlastveroorzaker(s). 

Heeft u contact opgenomen met de overlastveroorzaker(s)?   ja    nee

Zo ja, wat was het resultaat van dit contact?

Zo nee, waarom niet?

Heeft u de klacht doorgegeven aan de politie of een andere instantie?

  nee, waarom niet?

  zo ja, aan wie?

Wat was het resultaat van dit contact?
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  Heeft u de klacht al eerder doorgegeven aan IJsseldal Wonen?

  nee

  zo ja, op

  Hieronder kunt u aangeven wanneer de overlast heeft plaatsgevonden en waar deze uit bestaat.

Data  tijdstippen  korte omschrijving van de klacht

Opmerkingen

Datum   Handtekening

De informatie op dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld. Een medewerker van de afdeling wonen neemt contact met u op.

Bij meldingen die anoniem worden gedaan, kunnen wij niet direct actie ondernemen. Een anonieme melding wordt wel als 

signaal beschouwd. Na meerdere anonieme signalen bekijken wij de mogelijkheid om maatregelen te nemen.
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