
"Veel gewonnen met begrip
voor elkaars situatie"
Deurne - ledereen heeft wel
eent last van ziln buïen, maar
het wordt pat een pÍobleem
als het overlaJt lt, Drelgen
met luridlsche stappen ls
meejtal nlet de basls voor een
goede verstandhoudlng. In de
praktlik bltikt dat een getprek
het mee5te oplevert. Lukt het
de bewoners zelf nlet om tot
een goed gesprek oÍ een op-
losrlng te komen, dan kan
BuuÉbemlddellng worden In-
geschakeld. In onze reglo ls
Buurtbemlddellng DAS actleí
een Inltlatlef van de gemeente
Deurne, AJten, Someren, poli-
tle DAS en wonlngbouwver-
enlglng BeÍgopwaarts. BuuÉ-
bemlddeling ls op zoek naar
mensen dle een steentie wlllen
blidragen al5 vrliwllllger,

Bij Buurtbemiddeling gaat liet
om het bemiddelen van conflic-
ten tussen buren of wijkbewoners
onder leiding van twee onpartii-
dige, getminde vriiwilliSers. Deze
vriiwilligers helpen de ruziënde
DaÍtiien om weer met elkaar in
aontact te komen en samen een
oplossing te vinden voor de ever-
last of ruzie. Er kan bemiddeld
worden bij geluidsoverlast, over-
hangende takken, erfafscheidin-
gen, stankoverlast/ pesteriien en
dergelijke. Buurtbemiddeling
Deurne-Asten-Someren zoekt
mensen die als vriiwillige bemid-
delaar aan de slag willen. Renny
van den Heuvel is coórdinator
namens Buurtbemiddeline DAS.
Van den Heuvel kan bogen op

een ruime eryaring als het gaat
om conflictbeheersing- en be-
middeling. Waaraan moeten vrii-
willigers voldoen om een goede
buurtbemiddelaar te ziin ? Van
den Heuvel: "ln principe komt ie-
dereen ervoor in aanmerking die

het vermogen heeft om goed
naar mensen te kunnen luisteren.
Daarnaast is het zaak om oDlos-
singsgericht te denken", zegf van
Den Heuvel. "Eén ding is van
groot belang, en dat is dat ie als
bemiddelaar geen partij kiest in
een conflict. Wii oordelen niet.
zijn geen 'Riidende rechte/, zoals
veel mensen onterecht denken.
Van ons hoeven deelnemende
partijen geen vonnis verwach-
ten. "

Rennv von den Heuvel: "Wii oordelen niet, ziin geen'Riidende rechtet"

Alleen wanneer een situatie ook
daadwerkeliik door Buurtbemid-
deling kan worden verbeterd,
worden beide partijen uitgeno-
digd voor een gesprek. Als beide
partijen het voordeel inzien van
een bemiddeling, dan wordt er
een datum afgesproken om op
een neutrale Dlaats de bemidde-
ling te laten plaats vinden. Sa-
men met twee getrainde wiiwilli-
gers worden eÍ oplossingen ge-
zocht die Yoor beide partijen aan-
vaardbaar zijn. De vÍaag riíst
waarom mensen onderlins niet
in staat ziin om een confliciuit te
praten. Van den Heuvel: "In veel
gevallen zie je dat iets kleins, bij-
voorbeeld een heg die niet wordt
geknipt, of muziek die te hard
staat, uitgroeit tot een conflict
dat in de loop van de tijd steeds
groterc vormen heeft aangeno-
men. Dan ziin mensen niet meer
bereid om naar elkaar te luiste-
ren, en hebben zii de 'hakken in
het zand'." De mensen van
Buurtbemiddelingen bieden de

mogeliikheid om de impasse te
doorbreken door als het ware bo-
ven de partijen te staan, Door ge-
bruik te maken van een vaste
structuur, met biivoorbeeld hoor
en wederhoor, wordt vootkomen
dat de deelnemende partijen
door elkaar heen gaan pmten. Tii
dens gesprekken komende de
piinpunten al snel op tafel, zo is
de ervaring. "Soms gaat dat ge-
paard met veel emoties", zo is de
ervadng van Renny van den Heu-
vel. "Dat is goed, het zorgt meest-
al voor wederzijds begrip. Als
mensen begrip krijgen voor el-
kaars situatie is er al veel gewon-
nen." Van den Heuvel draagt
geen kant-en-klare oplossingen
aan. "Mensen moeten er onder-
ling zelf uit zien te komen", zegt
hii. Van den HeuYel pÍobeert
waar dat kan mensen zelf na te la-
ten denken over de mogelijkhe-
den die er zijn om een conflict op
te lossen. Soms in vragende
Yorm. "Zou het niet prettig ziin
als...", luidt het dan.

Op dit moment komen klachten
over burcn of wijkbewoners vaak
terecht bij de politie en woning-
corpomtles.

I  D-c t 'ê,ào. ^h ^aàin- .




