
‘DE MUZIEK STAAT KEIHARD, IK WORD ER GEK VAN. 

DE HOND VAN DE BUREN IS VAAK ALLEEN EN JANKT 

DE HELE DAG. DE KINDEREN SLOPEN DE HELE BOEL. 

DIE BOOM IS VAN MIJ, BLIJF ERAF! IK WORD ZIEK 

VAN DIE TROEP EN STANK. DE BUREN HEBBEN EEN 

LELIJKE HOGE SCHUTTING GEPLAATST. DE BUURMAN 

PARKEERT STEEDS ZIJN AUTO OP DE STOEP.  HUN 

HUISDIER POEPT IN ONZE TUIN. HET IS ZO’N ROTZOOI 

IN DE TUIN VAN DE BUREN, HET ONKRUID GROEIT 

DOOR IN ONZE TUIN’.

WEER BETER 
MET DE BUREN?

BUURTBEMIDDELING INSCHAKELEN?
Bel 0627 856 865 of stuur een e-mail naar: 

info@bemiddeling.nu

OOK BUURTBEMIDDELAAR WORDEN?
Beschikt u over goede sociale vaardigheden, kunt u 

onbevooroordeeld naar anderen luisteren en kiest u 

geen partij in een conflict? En heeft u zin om samen 

met andere vrijwilligers bij te dragen aan de leefbaar-

heid in de gemeente? Dan horen wij graag van u. 

Buurtbemiddeling biedt boeiend, nuttig en afwisselend 

vrijwilligerswerk. In de trainingen leert u de kneepjes 

van het voeren van een bemiddelingsgesprek. Er is 

begeleiding om de gesprekken te evalueren en er is 

aandacht voor bijscholing. U gaat samen met collega-

bemiddelaars op pad om van elkaar te leren en elkaar 

te ondersteunen. 

Buurtbemiddeling DAS is een initiatief van de 

gemeenten Deurne, Asten en Someren, Politie Deurne-

Asten-Someren en Bergopwaarts@BOW. 

✆@



WAT IS BUURTBEMIDDELING? 
Stel, u heeft onenigheid met de buren. Het is niet gelukt om 

met hen te praten of afspraken te maken. Of, misschien kent 

u de buren nauwelijks en vindt u het moeilijk om een 

gesprek met hen te beginnen. Soms zijn de spanningen 

tussen u beiden al zo hoog opgelopen dat u niet meer met 

elkaar spreekt. Een oplossing lijkt buiten beeld, maar u wilt 

er toch uitkomen. De buurtbemiddelaars kunnen u (weer) in 

gesprek brengen om gezamenlijk naar oplossingen te 

zoeken. Zij helpen u om afspraken met elkaar te maken die 

voor u allebei goed werken. Bij elk conflict is het beter dat 

partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een ander een 

oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich 

later weer voordoet.

VOOR WIE IS BUURTBEMIDDELING?
Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeenten Deurne, 

Asten en Someren, die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. 

Buurtbemiddeling is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat betekent wel 

dat u nadenkt over een mogelijke oplossing en hier ook aan meewerkt. 

Bovendien is buurtbemiddeling gratis. 

WIE BEMIDDELT?
Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die 

luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze spelen niet 

voor rechter en geven geen oordeel. Ze proberen ruziënde 

partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplos-

sing te laten bedenken. En natuurlijk hebben de bemid-

delaars een geheimhoudingsplicht. 

• Mishandeling

• Alcohol- of drugsproblematiek 

• Buitensporige agressie 

• Conflicten binnen een familie 

• Strafbare feiten (juridische) 

• Conflicten tussen werkgever 

 en werknemer

• Conflicten met instanties

GEEN BEMIDDELING BIJ:

BUURTBEMIDDELING: 
VOOR EN DOOR BUURTBEWONERS

BUURTBEMIDDELING: 
VOOR EN DOOR BUURTBEWONERS

WEL BEMIDDELING BIJ:

WANNEER KUNT U BUURTBEMIDDELING INSCHAKELEN?

• Geluidsoverlast

• Rommel of vuilnis van de buren 

• Ruzie over erfafscheidingen

• Overhangende takken of struiken 

• Storende leefgewoonten

• Overlast door kinderen 

 of huisdieren 

• Harde muziek 

• Vernielingen 

• Vreemde geuren


