
Buurtbemiddeling
Stede Broec, Enkhuizen & Drechterland

- Praat met uw buren
- Luister naar elkaars standpunten
- Maak afspraken



Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke buurt en daarbij goed contact met de buren 
onderhouden. Meestal gaat het wonen naast elkaar goed maar soms is dit lastig. Wij 
spreken van een burenconflict als de interactie tussen twee of meer buren spaak loopt. Door 
kleine irritaties kunnen buren elkaar gaan vermijden. Buurtbemiddeling is de eerste optie 
om problemen of ruzies tussen bewoners op te lossen als zij daar samen niet uitkomen. 
Buurtbemiddeling is vooral toepasbaar bij situaties die in beginsel te licht zijn voor 
formeel optreden door politie en/of justitie. Denk bijvoorbeeld aan geluids-, parkeer-,  en/
of stankoverlast, onenigheid over erfscheiding, tuin- en buitenproblemen, overlast door 
kinderen/ huisdieren, vernielingen, rommel bij de woning en bejegening.

Wat is het doel van Buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling heeft als doel de conflicten tussen buren doeltreffend op te lossen door 

inzet van goed getrainde vrijwilligers/bemiddelaars. De bemiddelaars zijn neutraal, geven 

geen oordeel en kiezen geen kant. Buren proberen met behulp van de bemiddelaars zelf tot 

een duurzame oplossing te komen.

Hoe werkt het?
Wanneer je een conflict hebt met je buren en je er samen niet uitkomt, dan kun je contact 

opnemen met Buurtbemiddeling. De coördinator neemt contact met je op voor een 

telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijg je uitleg over het traject en wordt er 

beoordeeld of jouw situatie geschikt is voor Buurtbemiddeling. Vervolgens komen er twee 

bemiddelaars bij je thuis langs om jouw beschrijving van de situatie te horen. Daarna gaan 

zij bij je buren langs zodat ook zij hun kant van de situatie toe kunnen lichten. Als beide 

buren openstaan voor een gezamenlijk gesprek, organiseren en begeleiden de bemiddelaars 

het bemiddelingsgesprek tussen jou en je buren op een neutrale locatie. Deelname aan 

Buurtbemiddeling is gratis.

Aanmelden

Heb jij een conflict met je buren en wil je je aanmelden voor Buurtbemiddeling?

Neem dan op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur contact met ons op via 0229-212587 

of kijk op www.netwerkhoorn.nl of www.problemenmetjeburen.nl 

- Praat met uw buren
- Luister naar elkaars standpunten
- Maak afspraken


