GELUIDSHINDER.
Geluidshinder is een subjectieve ervaring van mensen waarbij ze geluid of lawaai hinderlijk
vinden. Geluid is een belangrijk element in de leefomgeving van mensen. Het heeft een
signaalfunctie en is vaak sfeerbepalend. Het kan echter ook zo hard zijn, dat het hinderlijk
wordt.
Lawaai van buren is, na wegverkeerslawaai, de meest voorkomende vorm van geluidshinder
in Vlaanderen. Geluidsoverlast kan aan de basis liggen van gezondheidsproblemen zoals
slapeloosheid, stress en oververmoeidheid.
Stoort u zich aan de buurgeluiden, of vinden de buren dat u teveel lawaai maakt? In beide
gevallen kan een verhelderend gesprek in een ontspannen sfeer een uitkomst bieden. Met
meer begrip voor elkaar en enkele eenvoudige maatregelen is het overlastprobleem meestal
snel opgelost.
Hou niet alleen rekening met de geluidssterkte, maar ook met de frequentie, de tijdsduur en
het tijdstip waarop u luidruchtige activiteiten uitvoert. Zo vinden veel bewoners het
aanvaardbaar om doordeweeks vanaf 8 uur geluid te horen, maar op zondag wil men liever
langer van de rust genieten. Hou ook rekening met de studenten in uw buurt door tijdens de
examenperiode luidruchtige activiteiten te beperken.

HOE KAN JE GELUIDSOVERLAST VERMINDEREN?
Muziek
Als u een muziekinstrument bespeelt, overleg dan met uw buren op welk tijdstip u hen het
minste stoort. Doe, tijdens het spelen, ramen en deuren dicht.
Bij het plannen van feestjes kunt u reeds veel problemen vermijden; door hen op de hoogte
te brengen (u kunt hen natuurlijk ook uitnodigen!). Zet de muziek ook nooit zo hard dat u het
geluid moet overschreeuwen.
Honden
Honden blaffen omdat ze bang of opgewonden zijn, om te communiceren of ter markering
van hun territorium. Een goede verzorging door het baasje, zoals de voeding en voldoende
aandacht, kan veel verhelpen. Vaak gaan honden janken en blaffen als het baasje van huis
is, zeker wanneer er iemand aan de deur komt. Laat uw hond dus zo weinig mogelijk alleen.
Als de hond toch alleen blijft, geef hem dan voldoende bezigheden, bv. wat speeltjes. Weet
ook dat elk ongewenst gedrag van uw hond afgeleerd kan worden. Vraag hiervoor advies
aan ervaren hondeneigenaars of een hondenvereniging.

Doe het zelf
Bij bepaalde klussen zoals timmeren, boren, het gras maaien of bomen snoeien is lawaai
onvermijdelijk. Probeer de overlast zoveel mogelijk te beperken door dit op normale
tijdstippen te doen of door hierover goede afspraken te maken met uw buren.
Let bij de aankoop van nieuw gereedschap ook op het geluidsniveau van het apparaat.

