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VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

HOUD REKENING
MET JE BUREN
Zoveel mensen, zoveel bezigheden. De een gaat naar school, de ander
werkt of doet vrijwilligerswerk en weer iemand anders geniet in ruste.
Hoe houden we rekening met elkaars leefritme en (dag/nacht)rust?

In elke straat vind je bewoners met uiteenlopende

heeft; als de buren het terras schoonspuiten of gaan

beroepen, van slager tot verpleegster, van winkelm-

timmeren, bent u daar niet blij mee, als u net uw slaap

edewerker tot buschauffeur. Allemaal beroepen met

wilt pakken. Andersom is het prettig dat feestjes ’s

verschillende werktijden. Als de verpleegster na haar

nachts niet te veel overlast geven voor de omgeving.

nachtdienst naar bed gaat, dan staat de buschauffeur
net op. Iedereen heeft goede (dag/nacht)rust nodig.

Informeer elkaar over bijzonderheden

Helemaal wanneer je je de volgende dag weer fit op je

Vaak zijn het de dagelijkse dingen waar de meesten

werk moet richten. Daarom is het belangrijk elkaar de

zich niet van bewust zijn. Zeker niet als niemand het

tijd en ruimte te geven.

weet. Als u bijvoorbeeld te maken heeft met onregelmatige werktijden, geef dit dan even aan bij uw buren.

Onregelmatige werktijden

Dat is vaak al genoeg. Een goede buur houdt reke-

Niet iedereen ervaart die rust voldoende. De oorzaken

ning met elkaar. Samen zijn we allemaal buren in een

zijn uiteenlopend en kunnen zowel ’s nachts als

straat. Een goede buur is beter dan een verre vriend.

overdag tot overlast leiden. Misschien hadden de

Dat bereik je door samen te werken, te luisteren, te

buren luidruchtige visite, of was de hond van de buren

praten en elkaar te respecteren. Iedereen kan daar

alleen thuis en blafte aan één stuk door. De schooljuf

een steentje aan bijdragen. Zo creëren we samen een

weet misschien niet dat de hond van de buren de

fijne leefomgeving.

hele dag blaft. Maar de buurman die ’s nachts aan de
weg werkt en overdag slaapt, wel. Stel dat u in ploegendienst met onregelmatige werktijden te maken

Wij hopen dat we u dit jaar met deze serie artikelen ter
voorkoming van burenoverlast hebben kunnen helpen
met ideeën en tips. Misschien hebben we u attent
gemaakt op dingen waar u nooit aan heeft gedacht.
Samen zijn we verantwoordelijk voor een fijne, veilige
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en gezellige woonomgeving.

De HBV wenst u een goed en gezond 2018 toe, in
een fijne gezellige saamhorige buurt, straat of wijk.
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