3. Wat te doen bij burenruzies?
1. Heb respect voor elkaar en
probeer altijd eerst, op een
rustige manier, te praten en te
overleggen met je buur.
Je buur beseft soms niet dat hij
voor overlast zorgt. Een goed
gesprek kan veel verhelpen.
2. Als dit niet lukt kan je steeds
terecht bij:
- De huisvestingsmaatschappij:
Dienst Huurderszaken:
Jurgen Reniers
Tel. 011/36.02.84 of
0470/96.24.55
Enkel te bereiken op maandag,
dinsdagvoormiddag, woensdag
en donderdagnamiddag
- Dienst Burenbemiddeling stad StTruiden: Tel. 011/48.05.69
- De wijkagent: Tel. 011/70.19.11
3. Tenslotte kan je ook terecht bij
het Vredegerecht:
Kazernevest (Schuttershof) 10 –
3800 St-Truiden
(011/68.29.96 of 011/69.75.94)
Openingsuren: 8u30 – 12u30
13u30 – 16u
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1. Goede buren!
Een goed contact met de buren kan
goud waard zijn, ze kunnen soms zelfs
vrienden worden.

Soms loopt het echter anders af:
Je ondervindt hinder van bv.
lawaaioverlast/geuroverlast, er blijft
rommel/afval rondslingeren, je wordt
gepest…

Deze problemen of ongemakken
dienen zo snel mogelijk opgelost te
worden, zodat je je thuis kan voelen in
je sociale woning.

2. Enkele goede tips
- Als huurder draag je er zorg voor
dat de rust in de omgeving op
geen enkel ogenblik verstoord
wordt door jezelf en je
bezoekers. Het gebruik van
radio, tv… mag zowel ‘s nachts
als overdag geen aanleiding
geven tot lawaaioverlast.
- Vuilnis of afval dient op de
daartoe aangewezen plaats
geplaatst worden voor ophaling
door de gemeentediensten. Het
is niet toegelaten om afval te
laten rondslingeren in de
gemeenschappelijke delen.
- Je woning, tuin en omgeving
dienen goed onderhouden te
worden.
De afspraken, voor het
regelmatig onderhouden van de
gemeenschappelijke trappenhal,
dienen gerespecteerd te
worden.

- Als huisdieren wordt slechts het
houden van één kat of één hond
van kleine soort of vogels
toegestaan, voor zover zij geen
overlast bezorgen aan je buren.

Hou er wel rekening mee dat je
in een appartementsgebouw of
woonwijk altijd wel geluiden zal
horen die onvermijdelijk zijn en
die wij dus ook niet aanzien als
geluidsoverlast!!!

