
   

Persbericht, 17 december 2009  

Gezocht: burenruzie!  

Buurtbemiddeling DAS gaat door in 2010! 

PEELLAND – Het project Buurtbemiddeling in Deurne, Asten en Someren draait 

zo goed dat het voortgezet kan worden! Kwamen vorig jaar in Deurne al bijna 

60 aanmeldingen bij Buurtbemiddeling binnen, in 2009 zijn tot op heden in de 

drie gemeenten samen 84 aanmeldingen in behandeling genomen. Alleen het 

aantal rechtstreekse aanmeldingen van de bewoners zelf valt nog tegen!  

Bijna dagelijks worden politie, woningcorporatie en gemeente ingeschakeld om conflicten 

op te lossen die niet tot hun taakveld horen. Het gaat vaak om burenruzies die relatief 

veel tijd kosten, terwijl zelden een oplossing wordt bereikt. Buurtbemiddeling is in het 

leven geroepen om buren te helpen een oplossing te vinden. Hierbij wordt gewerkt met 

een professionele bemiddelaar (mediator) als coördinator en met vrijwilligers om 

conflicten tussen buurtbewoners in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en zo 

goed mogelijk aan te pakken. Buurtbemiddeling moet ervoor zorgen dat (woon)overlast 

wordt verminderd en dat voorkomen wordt dat conflicten in de buurt escaleren. Bij 

Buurtbemiddeling gaat het niet alleen om het oplossen van het conflict, minstens zo 

belangrijk zijn het herstellen van de communicatie en het onderling contact tussen de 

buren.  

In Deurne werd Buurtbemiddeling in mei 2007 opgestart als initiatief van de gemeente 

en woningbouwvereniging Bergopwaarts@BOW. Door het succes in Deurne en in vele 

andere gemeenten in Nederland hebben de gemeenten Asten en Someren samen met 

woningbouwvereniging Bergopwaarts@BOW besloten het project met ingang van 2009 

uit te breiden naar hun gemeenten. Ook woningbouwvereniging Wocom ondersteunt 

inmiddels het project.  

Vrijwilligers 

Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat de inzet van buurtbemiddelaars loont. In 

Nederland lopen inmiddels meer dan 90 buurtbemiddelingsprojecten en werken ruim 

1600 vrijwilligers aan het oplossen van conflicten. In Deurne zijn van de 14 vrijwilligers 

die in 2007 van start zijn gegaan nog 10 vrijwilligers actief. Met de uitbreiding van het 

project naar Asten en Someren is in 2009 veel aandacht geschonken aan het werven en 

opleiden van nieuwe buurtbemiddelaars. Op dit moment zijn 26 vrijwillige 

buurtbemiddelaars actief voor Buurtbemiddeling DAS. 

Aanmeldingen 

Tot op heden kwamen bij Buurtbemiddeling DAS 84 aanmeldingen binnen, 51 uit Deurne, 

20 uit Asten en 11 uit Someren. De meeste aanmeldingen komen via de politie, ruim 

40%, daarna volgen de woningbouwvereniging Bergopwaarts@BOW met 23% en de 

gemeenten met in totaal 18%. De overige aanmeldingen komen van inwoners van de 

gemeenten zelf of via bijvoorbeeld maatschappelijk werk of een welzijnsorganisatie.  



   

De meeste klachten die bij Buurtbemiddeling binnen komen, betreffen geluidsoverlast, 

namelijk 18% van het aantal aanmeldingen, daarna volgen pesterijen (13%), geschillen 

over tuin en grond (13%), overlast van dieren (12%), rommel (7%), stankoverlast (7%), 

parkeerproblemen (7%) vernielingen (6%) en bedreiging (6%).  

In 2009 is 68% van de afgesloten zaken geslaagd. Dit kan via een succesvolle 

bemiddeling, maar ook door aparte gesprekken met partijen of door advies te geven, 

waarna partijen zelf tot een oplossing komen. Helaas lukt het niet altijd om alle partijen 

om tafel te krijgen. Soms weigert de klager dat, soms de andere partij. En dat is 

jammer, want uit ervaring blijkt dat wanneer partijen wel met elkaar om tafel gaan, bijna 

80% tot een oplossing komt. Toch is de inzet van Buurtbemiddeling ook als dat niet lukt, 

niet voor niets geweest. Buurtbemiddeling zet toch iets in gang bij partijen, waardoor de 

situatie vaak verbeterd. Soms realiseert een klager zich dat hij/zij zich maar beter bij de 

situatie neer kan leggen en soms komt iemand er achter dat hij/zij blijkbaar overlast 

veroorzaakt voor een ander waardoor hij/zij daar toch wat meer rekening mee gaat 

houden!  

Zoals vastgelegd in het convenant streven gemeenten, politie en coördinatoren ernaar 

om in 2010 het project Buurtbemiddeling DAS uit te breiden naar 120 aanmeldingen per 

jaar. Alle inwoners van Deurne, Asten en Someren kunnen problemen en conflicten in de 

buurt rechtstreeks aanmelden bij Buurtbemiddeling DAS. Dus: 

Heeft u overlast van uw buren of bent u verwikkeld in een burenruzie? 

Belt u dan naar Buurtbemiddeling Deurne-Asten-Someren: 0627 856 865 of 

stuur een e-mail naar: info@bemiddeling.nu .  

 

Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze site: : www.bemiddeling.nu.  

 

BUURTBEMIDDELING: VOOR EN DOOR BUURTBEWONERS 
 


