
Meerdere vrijwilligers gevraagd

Buurtbemiddeling een succes
PEELLAND - Veel mensen welen de weg naaÍ BuuÍlbemiddellng Deur-
ne-Asten-Someren te vinden. In 2008 kwamen in Deurne biina zes-
Ug aanmeldingen voor bemiddeling binnen. Sinds 2009 is het project
Buurtbemtddeling uitgebreid met Asten en Someren en tot op heden
ziin in totaal biina 75 aanmeldirgen in behandeling genomen. Buurtbe-
middeling DAS is op zoek naar mensen dle gehaind willen worden om
als rrijwillige bemiddelaar aan de slag te gaan.

Stappen
Allereerst is bij buurtbeEriddeling
van belang dat de klacht geschikt
is. Dit beoordeelt de coórdinator.
Is dat het geval dan gaên twee
vrijwilige buurtbemiddelaars
naar beide partijen om te horcn
wat er speelt. De volgende stap
'is dat de partijen, de buren, weer
samen om tafel gaan onder be-
geleiding van de buurtbemidde-
traals, De bemiddelaars bewaken
het proces en zorgen voor het
goed verlopen van de gesprek-
ken. Door goed te luisteren en
wagen te stellen, proberen zij de
echte knelpunten te benoemen. Is
het probleem eenmaal goed vast-
gelegd, dan kan er een oplossing
uit de bus komen. Vaak worden
partiien voorgesteld om met een
schone leite beginnen. De bemid-
delaars zijn onpartijdig en hebben
een geheimhoudingsplicht.

LeeÍbaarheid
Klachten over buren of wijkbe-
woners kwamen eerst terecht bij
de politie en woningcorporailes.
Klachten die niets te maken heb-
ben met criminaliteit of met ge-
breken aan het huurhuis, worden
nu doorverwezen naar Buurtbe-
middeling DAS. Buurtbemidde-
ling is dl twaall jaar succesvol in
Nederland en heejt door deze
aanpak veel manuren bespaard
voor polit ie en woonconsulentei.
Buurtbemiddeling kan een grote
bijdrage leveren aan de leef-
baarheid, van wijken. In Deume
werd BuurtbemiddeLinq medio
2007 opgestart. Door hét succes
in Deume hebben de gemeenten
Aste[ en Someren met woninq-
bouwvereni gin g Bergopwaartsl@
bow het project 'Buurtbemidde-
ling Deume' met ingang vên dit
jaar uitgebreid naar Asten en So-
meren, oftewel'Buurtbemidde-
Iing DAS'.

Vrijwilligers
In Deume zijn nu lien vrijwilli-
gels opgeleid, in Asten zeven en
in Someren twee. Ze zijn in de
drie gemeenten inzetbaar. Buurt-
bemiddeling DAS is op zoek naar
mensen die getraind willen wor-
den om als vrijwilige bemidde-

laar aan de slêg te gaan, De vrij-
wiliger krijgt eelst een opleiding.
14 de basisopleiding van twee
dagen wordt uitgelegd hoe buurt-
bemiddelinq werkt en worden de
deelnemers-voorbereid op wat ze
in de praktijk kunnen tegenko-
men. Daama gaan ze zelÍ met een
collega een zaak in de praktijk
uitvoeren. Tei afrondinq van de
opleiding is er nog een terugkom-
avond waar ervaringen vanuit de
praktijk worden besproken. De
opleiding wordt vervolgens afge-
sloten met een diploma. Verder
zijn er minimaal vier keer per jaar
bijeenkomsten voor alle vrijwilli-
qels van Deume, Asten eÍr Some-
ien om ewaringen uit te wisselen,
voor biischoling en om gewoon
gezellig samen te zijn. Uiteraard
is voor de wijwilliger alles koste-
loos. De ee$tvolgende basisop-
leidinq is 16 en 17 oktober. Deze
opleiding vindt plaats in Helmond
in sarnenwerking met Buurtbe-
middeling Helmond en Laarbeek.
Vereisten ziin ondermeer: ouder
dan 21 jaai en een neutrale en
onpartij dige houding,
Voor inJormatie en aanmelding:
proj ectleider Deume, Asten en
Someren: Danielle van den Broek
tel. 06-2785 6865 of coórdinator
Deume: Renny van den Heuvel
tel. 06-11254773.

Iedereen heeft wel eens last van
zijn burcn, maar het wordt pas
een probleem êls het overlast is.
Dreigen met juridische stappen
is meestal niet de basis voor een
goede ve$tandhouding. In de
praktijk blijkt dat een gesprek het
meeste oplevert. Lukt het de be-
wone6 zelf niet om tot een goed
gesprek of een oplossing te ko-
men, dan kan Buurtbemiddeling
DAS worden ingeschakeld.
Bij Buurtbemiddeling gaat het
om het bemiddelen van conflic-
ten tussen buren oÍ wijkbewoners
onder leiding van twee onpartij-
dige, getrainde wijwilligeF. Deze
wijwilligers helpen de ruziënde
partijen om weer met elkaar in
contact te komen en samen een
oplossing te vinden voor de over-
last of ruzie. Er kan bijvoorbeeld
bemiddeld worden bij geluids-
overlast, overhangende takken,
erfafscheidingen, stankoverlêst,
pesterijen en dergelijke.
In ongeveer tweederde van de
geschikte aanmeldingen in Deur-
ne, Asten en Someren lukt het de

medewerkeE van Buurtbemidde-
ling DAS om met partijen tot een
oplossing te komen. Dat betekent
ook dat eenderde aiet slaagt. Co-
ordinator Deume Renny van den
Heuvel: "Soms zijn de meningen
zo verdeeld of zetten mensen de
hakken zo diep in het zand dat
een oplossing er niet inzit. Plus-
punt is dan toch dat de partijen
met elkaar in gesprek zijn ge-
weest, "
Buurtbemiddeling is gebaseerd
op het bij elkaar brengen van
twee partijen, de klager en dege-
ne die overlast veroorz aakt.


