Zo vindt u ons

- U
 geeft via de website, email of per telefoon door
dat u Buurtbemiddeling wilt inschakelen.
- De medewerker neemt contact met u op en vraagt
naar uw naam en adres en die van uw buren.
Hij vraagt ook wat u zelf heeft gedaan om het
probleem op te lossen.
- De buurtbemiddelaars gaan bij u op bezoek en
luisteren naar uw verhaal. Dat doen ze ook bij de
buren om de andere kant van het verhaal te horen.
- Op een neutrale plek vindt een bemiddelings
gesprek plaats waarin u en uw buren, samen met
de buurtbemiddelaars naar een oplossing zoeken.
- Na een paar weken nemen de buurtbemiddelaars
contact op om te horen of u en uw buren zich aan
gemaakte afspraken houden en tevreden zijn.

U kunt ons bereiken via:
Email: buurtbemiddeling@kwartierzorgenwelzijn.nl
Telefoon: (0598) 36 49 16
Of meldt u aan via de sociale teams.
Voor meer info: www.problemenmetjeburen.nl
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Zo werkt Buurtbemiddeling

U komt er niet meer uit
met de buren?
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Schakel Buurtbemiddeling in!
www.kwartierzorgenwelzijn.nl

Altijd in de buurt
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U komt er niet meer uit met de buren?
∑
∑
∑
∑

De stereo bij de buren staat altijd keihard aan
De buurman parkeert steeds zijn auto voor mijn deur
De hond van hiernaast poept in mijn tuin
De buurjongen en zijn vriendjes laten altijd rommel achter

Zelf oplossen lukt niet meer?
Iedereen maakt het wel eens mee. Het feestje van de
buren gaat door tot in de late uurtjes. De auto van de
buurman staat in de weg. Of de buurvrouw laat de takken
van haar bomen in uw tuin hangen. Situaties die ergernis
of irritatie kunnen oproepen. Gelukkig lukt het de meeste
buren om het in goed onderling overleg op te lossen.
Maar soms lukt dat niet (meer). De irritaties en emoties
lopen hoog op. Kleine ergernissen leiden tot grote
conflicten. Wat een goed gesprek had moeten zijn,
eindigt in een fikse ruzie. De spanning hangt in de lucht
en u kijkt uw buren niet meer aan. U komt er niet meer
uit. Dan kan Buurtbemiddeling helpen.

❞

Ik word helemaal gek van het
geblaf van de hond van de buren.
Ik heb met ze gepraat maar dat
helpt niet...
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Buurtbemiddeling kan helpen
Wat is Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling helpt buren bij het oplossen van
conflicten waar zij zelf niet uitkomen. Goed getrainde
vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide buren
en helpen u in een gesprek een oplossing te vinden
waar beiden mee kunnen leven. De buurtbemiddelaars
spelen niet voor rechter maar zijn neutraal. Ze werken
altijd met z’n tweeën en hebben een geheimhoudings
plicht.

Wanneer wel, wanneer niet
U kunt Buurtbemiddeling inschakelen als u een
probleem of conflict heeft met de buren én het u niet
lukt om het zelf op te lossen. Buurtbemiddeling is niet
geschikt bij lichamelijk geweld, buitensporige agressie,
alcohol- en drugsproblemen of bij psychiatrische
problemen. U kunt dan contact opnemen met het sociale
team om uw zorgen te delen of te melden dat u overlast
heeft.

