
Een overlastmelding bij Eigen Haard
Ga naar www.eigenhaard.nl en vul het formulier  
Melden Overlast in. 

Een overlastmelding bij buurtbemiddeling
Gemeente Haarlemmermeer: www.meerwaarde.nl  
of bel (023) 5698888.  
Alle andere gemeenten: www.beterburen.nl  
of bel (085) 9022810.

Melden bij de wijkagent  
Kijk voor uw wijkagent op  
www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten of bel 0900-8844.

Meldpunten in uw gemeente

Amsterdam Meldpunt Zorg en Woonoverlast, via www.amsterdam.nl of bel (020) 255 2914.

Amstelveen Meldpunt Overlast, via www.amstelveen.nl of bel (020) 540 4911.

Aalsmeer / Kudelstaart Sociaal loket, via www.aalsmeer.nl of bel (020) 540 4911.

Haarlemmermeer Meldpunt Zorg & Overlast, via www.ggdkennemerland.nl of  

bel (023) 515 9998.

Ouder-Amstel via www.ouder-amstel.nl of bel (020) 496 2121.

Uithoorn Sociaal Loket, via www.uithoornhelpt.nl of bel (0297) 513 111.

Zaanstad / Landsmeer / Oostzaan  

Meldpunt Overlast en Bemoeizorg, via www.ggdzw.nl of bel (075) 6518380.

Bij spoed bel 112

Geweld en criminaliteit

    Bedreigingen in en om de woning
Doe aangifte op het dichtstbijzijnde 
politiebureau en meld het ook bij Eigen Haard

     Huiselijk geweld of kindermishandeling
Meld bij het Meldpunt Veilig Thuis,  
tel. 0800-2000 of bij uw wijkagent

    Drugsgebruik en criminaliteit die met drugs 
samenhangt

Meld bij uw wijkagent via 0900-8844  
en bij Eigen Haard

    Criminele activiteiten in uw buurt Meld bij uw wijkagent

Wat kan ik doen?

#*!#

    Geluidsoverlast die niet stopt na een gesprek  
met uw buren en inzet BeterBuren

    Vervuiling en stankoverlast van de buren
    Woonfraude, prostitutie of hennepteelt

Meld bij Eigen Haard

    Overlast of zorgen vanwege verward gedrag, 
eenzaamheid, fysieke en psychische klachten  
van mijn buren.

Meld bij Eigen Haard of bij het meldpunt in  
uw gemeente

Wat kan ik doen?Ernstige overlast en zorgen

OVERLAST
#*!#

    Feestjes bij de buren
    Spelende kinderen
    Rokende buren  
(binnen of buiten)

    Blaffende hond
    Barbecue

Ga in gesprek met uw buren of doe een 
vriendelijk en duidelijk briefje bij uw buren 
in de bus

   Geen resultaat?  Meld u aan bij BeterBuren via www.beterburen.nl of (085) 9022810 
Voor de gemeente Haarlemmermeer: www.meerwaarde.nl of (023) 5698888

    Ongediertebestrijding
Meld dit bij de GGD in uw gemeente of kijk 
voor meer informatie op www.eigenhaard.nl

Wat kan ik doen?Overlast

    Wasgoed
    Beginnende geluidsoverlast
    Overlast van ongedierte dat 
bij de buren vandaan komt

    Kookgeuren van de buren
     Last van schuttingen of 
overhangende takken


