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Wat is buurtbemiddeling? 

 

Buren helpen buren. 

 

Bewoners bemiddelen bij burenruzies 

 



Waarom buurtbemiddeling ? 

 

 
 
 

 Buurtbemiddeling draagt bij aan  

 burgerparticipatie. 

 

 Burgers hebben plichten en rechten 

 tegenover elkaar.  

 

 Alles  wat opgelost kan worden met een  goed  

 gesprek behoort tot de verantwoordelijkheid  van 

 de burger !!!!! 



Organisatie buurtbemiddeling 

• Gemeente, woningcorporaties en politie  

   maken afspraken over financiering en uitvoering  

 

• Projectleider coördineert het project  

• Vrijwilligers doen de bemiddelingen 

 

• Woningcorporaties, gemeente en politie wijzen 

door naar buurtbemiddeling en buren melden zelf. 



Belangrijk 

• Voor en door bewoners  

• Eigen verantwoordelijkheid 

• Vrijwillige basis 

• Buurtbemiddeling werkt strikt vertrouwelijk 

• Buurtbemiddeling is gratis  

• Netwerk van actieve verwijzers 

 

 

 

 

 

 



Welke conflicten bemiddelbaar? 

• Geluidsoverlast 

• Rommel in trappenhuis of plantsoen 

• Overhangende takken 

• Erfafscheiding  

• Pesterijen  

• Stankoverlast  

• Overlast van huisdieren 

• Parkeeroverlast 

 



Welke conflicten zijn niet bemiddelbaar? 

 

 

 

• Binnen gezin of relatie 

• Verticale conflicten (bijv. met verhuurder) 

• Bij slepende, uitgekauwde conflicten  

          Soms het proberen waard 

 



Bemiddelingen met speciale aandacht  

• Overlast door drugs, alcohol of geweld 

         met inzet en ondersteuning van hulpverlening   

• Eén van de partijen psychisch in de war is 

           met inzet en ondersteuning hulpverlening 

• Als één van de partijen in een rechtsprocedure is. 

    Wordt steeds vaker bemiddeld met medewerking OM die dan 

    de procedure schorst 

      

 



Positieve neveneffecten 

•Preventie van criminaliteit 

•Vermindering van de werklast van 

hulpverleners 

•Bevorder van een veilige en leefbare 

woonomgeving 

•Zelfredzaamheid van de bewoners   



Dus bij: 

• Geluidsoverlast 

• Rommel in trappenhuis of plantsoen 

• Overhangende takken 

• Erfafscheiding  

• Pesterijen  

• Stankoverlast  

• Overlast van huisdieren 

• Parkeeroverlast 

 

    Contact opnemen met buurtbemiddeling. Alles wat met 

ondersteuning van derden weer bespreekbaar kan worden 

gemaakt  draagt bij aan een betere verstandhouding en dus aan 

een grotere leefbaarheid van de buurt. 



 

Cijfers 
  

• Gemiddeld 100 aanmeldingen per project per jaar. 

  

• Gemiddeld tussen 65% en 70% van de 

bemiddelingszaken succesvol afgerond 

 

• Terneuzen 2014 116 zaken 78% succesvol bemiddeld 

 



Andere mogelijke diensten vanuit 

buurtbemiddeling 

• Coaching van buren 

• Pendelbemiddeling 

• Groepsbemiddeling 

• Jongerenbuurtbemiddeling 



 

Cijfers 
  

• Gemiddeld 100 aanmeldingen  per jaar  

 

• Succes 78 % lost op of verbeterd.  

 



Hoe werkt buurtbemiddeling? 

• Iemand meldt probleem zelf of via instantie. 

• Coördinator bekijkt de melding en wijst twee 

bemiddelaars aan. 

• Deze maken afspraak met melder en gaan luisteren. 

• Benaderen zonder afspraak buur om ook die kant 

van het verhaal te horen. 

• Vaak is dit al voldoende. 

• Eventueel wordt bemiddelingsgesprek geregeld op 

neutraal terrein 

• Altijd nazorg na 4 tot 6 weken.   



Meer informatie? 

 

 

 

 
 

www.hetccv.nl/buurtbemiddeling 



Buurtbemiddelaar worden?  

• Wilt u bijdragen aan de leefbaarheid in Terneuzen, vindt u het leuk om meer 

te weten te komen over communicatie en  

• bent u ouder dan 21 jaar; 

• bij voorkeur inwoner van de gemeente Terneuzen; 

• kunt u goed luisteren; 

• heeft  u een neutrale en onpartijdige houding; 

• benadert u mensen op een open en positieve manier; 

• dringt u uw eigen waarden en normen niet op; 

• staat u open voor en respecteert mensen uit andere culturen en 

• vindt  u het interessant  om de gecertificeerde training te volgen? 

 

Meldt u dan aan als buurtbemiddelaar. Meld je dan aan als buurtbemiddelaar 

coördinator Anja Rijlaarsdam 

06-20260665  e-mail: buurtbemiddeling@terneuzen.nl  

 

 

? 

 





     Meer informatie en tips ? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. Problemenmetjeburen.nl  



Participanten  project buurtbemiddeling 


