
Succesvol sussen
van burenrazies
Al jaren onmin met de buren
wegens overhangende tak-
ken? Dag en nacht blaffende
honden? Als ruzie uit de
hand dreigt te lopen, staat
de buurtbemiddelaar klaar.
In steeds meer gemeenten.

door Simon Rood
EINDHOVEN - Om slepende ofvast-
gelopen ruzies tussen buren op te
losí hebbenwoningbouwver-
enigugen, gemeenten en politie
een zeer eÍfectieí wapen gevon-
den: buurtbemiddeling.
Als omwonenden kibbelen over er-
gernis en overlast, onderhandelen
vrijwilligers met de ruziemakers
om de buunvrede te herstellen.
Zeer effectief, want het scheelt poli
de en corporaties veel werk, Daar-
naast groèit daardoor, volgens de
bemiddelaars, de sociale samen-
hang en dus de leefbaarheid in wij-
Ken.
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tn nàvolging van Eindhoven, waar
het fenomeen al vijf jaar bestaat,
heeft Deurne het een iaar geleden
ingevoerd. Dit iaar komen Asten,
someren en mogeliik Helmond
daarbii. ook Sint-oedenrode. Ber-
geiik. Valkenswaard en de omlig-
gende Kempengemeenten hebben
oren naar deze relatief nieuwe ma-
nier van ruzie sussen.
,,Als een olievlek breidt het zich
uit", merkt Daniëlle van den
Broek revreden oD. De Bestse heeft
vorig jaar Buurtbèmiddeling Deur-
ne opgezet in opdracht van de ge-
meente en wonlngDouwverenl-
ging Bergop'rvaans@Bow. Er zijn
reeds veertig bemiddelingen ge-
weest (zeventig procent succesvol).
In Eindhoven zochten vorig iaar
tweehonderd huishoudens de
hulD van buurtbemiddelaars om
conflicten met hun naasten op te
lossen. Bijna negen op de tien za-
ken 'lukten'.

Zomaar wat onderwerDen van on-
min: blaÍfende honderi, luide mu-
ziek, overhangende ukken, par-
keerhinder en zwewende kliko's.

,,De vraag groeit", merkt Rachida
Fethi, die de 'mediators' vanuit het
gemeentelijke bedrijf Polyground
begeleidt. ,,We promoten onszelf
meer, maar we willen dat mensen
nog meer vanuit zichzelf naar ons
toekomen."
Het bemiddelwerk stemt de Eind-
hovense politie tevreden. ,,Het
scheelt ons werk", bevestigt een
woordvoender. Zowel in Eindho-
ven als in Deurne draagt de politie
regelmatig zaken over aan de
buurtbemiddelaars. Zolang er geen
strafbare íeiten zijn gepleegd in
het burenconflict, is de zaak ge-
schikt voor berniddelaars.
Het succes ran buurtbemiddeling
ligt volgens Van den Broek in de
laagdrempeligheid en eenvoud.
,,Naar de politie stappen, is vaak te
heftie. Als bemiddelaars uit de om-
gevirig helpen, durven mensen het
wel aan." Het mooie is ook nog,
ziet Van den BroeK dat succes niet
eenmalig is. ,,Als mensen bemid-
deld zijr; spreken ze een volgende
keer makkeliíker hun buurman
aan als er ergernis is,"

'Een buurtbemiddelaar is een soort scheidsrechter'
BuuÍtbemiddelaats ziin er in al-
le soorten en maten. In Deurne
schqift Piet KÍekels, jarenlang
weÍ ldeÍ in deze gemeente, Íe-
gelmatig aan om Íuziënde bu-
ren nader tot elkaar te brengen.
,,Ik heb een mooie tiid gehad bii
de gemeente. Toen weÍd ik goed
betaal4 nu niet, maaÍ ik doe het
gÍaag."
Agelopen mei begon hii in
Deume. Ziin acht zaken tot nu
toe waren divers. Zo was er de
immer blaffende hond. ,,Dan
moet ie niet botweg zeggen: doe
die hond weg. Maar ie vraagt:
'Hoe laat ie hem minder blaf-
fen?' Je moet begrip kweken bil
de ander. zodat die inziet dat
mensen van hun hond houden."
Ook een mooie: de mensen die
last hadden van rook die over
de wasliin trok. De rook kwam
uit een gasafuoerpiip bif de bu-
ren ,,Die kun ie niet weghalen.
We stelden voor de piip hoger
te maken. zodat Íook óver de
$ras tÍekt."
Binnenkort checkt Krekels ofde
buÍen eÍuit ziin gekomeL Na-
zorg, zoals dat heet. Oud-wethouder Piet Krekels.

Het fÍappánte is, zegt Krekels:
in een conflict tussen buÍen
hooi ie twee keer hetzelftle ver-
haal. .Maar met nét andere nu-
ances. Als bemiddelaar schat ie
in hoe het werkeliik zit en sug-
gereer je een oplossing." Hil be-
nadrukt dat de bemiddelaar niet
veroordeelt ofbeslist wat de op-
lossing is. ,,Mensen moeten
daar zelf over nadenken."
Dat werkt in de meeste geval-
len, zodra de kibbelende buren
bii elkaar aan tafel zitten. ,;wii
stellen ze gerust: alles mag ge-
zegd worderS onvrede mag
geuit worderl maar we griipen
in als het te veÍ gaat We ziin
een soort scheidsrechteÍ."
Krekels bliift nog zeker enkele
iaren bemiddelen.
,Het werk is effectiefen ie ver-
hoogt zo de leefbaarheid. Voor
mij geldt als basis: mensen zijn
van goede wil. Als je ze elkaar
kunt laten begríipen, gaan ze bii
wiize van spreken elkanders
stoep vegen. Als het conflict op-
gelost is, ziin mensen zó blil.
Dan willen ze het er niet meer
over hebben"
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Wat is buurtbemiddeling?Opluchting heeft voor ruziënde buren ook al een functie'
\ls advocate kent mr. Rietie
Jbers 'de waarde van het oplos-
iep-rran conflicten in €en vroeg
it. 1rm'. De Deurnese werkt in
{elmond voor advocatenbureau
r'an Stiphout en richt zich voor-
I op bestuursrecht. Sinds iuni
s ze daarnaast als bemiddelaar
rctief vooÍ Buurtbemiddeling in
)eurne.
Ze doet gemiddeld één 'buren-

nak' per maand. Uit idealisme.
,Ik geloof in het eigen vermo-
ien van mensen om problemen
)p te lossen. Vaak loeÍen men-
ien maar wat oveÍ de heg en
lrinken buren niet eens koffie
net elkaar. Dan wordt de kloof
 e€n maaÍ groter."
/an de twaalf bemiddelingspo-
;ingen ziin er tien gelukt. ,Men-
ren vinden het in de eeÍste
)laats al pÍettig dat er geluisterd
vordt naar hun ergemis. Die op-
uchting heeft ook al een func-
le.-
)bers is zo gegrepen door het
sinipele en effectieve' karakter
an buurtbemiddeling dat ze in
{elmond iivert om deze vorm
an conflictbestriiding daar ook

van de gÍond te kriigen Er is in-
middels overleg geweest tussen
welziinorganisaties, politie en
gemeente.
VeÍder ziet Obers ook mogelijk-
heden om scholen erbií te be-
tÍekken. ,,Je kunt, het liefst op
de lageÍe school al, een leerling
opleiden tot bemiddelaar voor
een klas. Dan leÍen kinderen al
vroeg hoe ze conflicten kunnen
oplossen."
Sómmige sociale opleidingen
van biivoorbeeld het Roc zou-
den volgens Obers ook buurtbe-
middeling kunnen opnemen in
hun lespakket. ,,Ik hoop dat ook
studenten willen bemiddelen
Zii zorgen zelf ook wel eens
voor overlast "

En het praat in een conflict mak-
keliiker als de bemiddelaar 'fee-
ling' heeft met de klagende of
beschuldigde partii, zo rede-
neert Obers.
OfObers trots is op een speciÍie-
ke 'gelukte' zaak? Ofwat de leuk-
ste was? ,,Ik vertel daar niet zo
makkeliik over, ik ben natuur-
liik gewend aan mijn beroepsge-
heim als advocaat."Mr. Rietie Obers


