BETER EEN GOEDE BUUR...
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U bereikt de coördinator buurtbemiddeling
telefonisch via:

06-14132947
Mailen kan natuurlijk ook:
buurtbemiddeling@wijkracht.nl

Buurtbemiddeling is een initiatief van
Noaberpoort, Domijn, Politie Twente en Wijkracht.

ONENIGHEID
MET DE BUREN?
Denk eens aan buurtbemiddeling!
“De hoge schutting
van hiernaast heeft ons
helemaal ingesloten”

“Ik word gek van die
harde muziek
middenin de nacht”

“De auto van de buren
staat alweer bij ons voor
de deur geparkeerd”

M ijn bu ren
hebben hu mor,
nu ik nog

Het begint met iets kleins

Een goede buur...

Op Facebook, tijdens een verjaardag of in de supermarkt klaagt u over
die blaffende hond van de buren, het te luidruchtige feestje of die boom
die al het zonlicht wegneemt. De hele wereld weet het, behalve…..
de buren die volgens u de overlast veroorzaken. Andersom heeft u
meer begrip voor de buurman wanneer hij met de deur slaat nadat hij
ontslagen is. Het begint met iets kleins en kan zomaar uitgroeien tot een
fikse burenruzie. Onwetendheid zorgt vaak voor onbegrip. Ga in gesprek
met uw buren. Geef aan wat u vervelend vindt en probeer samen tot een
oplossing te komen.

Buurtbemiddeling is een toegankelijke manier om
burenruzies op te lossen. Hoe werkt buurtbemiddeling? U neemt telefonisch of per mail
contact op met Buurtbemiddeling. U vertelt waar het
om gaat en de coördinator beoordeelt of uw situatie bemiddelbaar is.
Is dit het geval, dan ontvangt u bezoek van twee bemiddelaars.
U vertelt hen uw verhaal. De bemiddelaars gaan vervolgens naar de
andere partij. Uw buur kan dan zijn/haar verhaal doen. De bemiddelaars
zijn onpartijdig. Ze leggen niets op en vellen ook geen oordeel.
De bemiddelaars streven ernaar om beide partijen bij elkaar aan tafel te
krijgen. Het uiteindelijke doel is dat beide partijen, onder begeleiding van
de bemiddelaars, samen tot een oplossing komen. Op die manier is de
kans op slagen het grootst.

Als praten niet werkt
Het kan natuurlijk gebeuren dat u er samen niet uit komt of dat gedrag
slechts tijdelijk verandert. In dat geval kunt u gebruik maken van buurtbemiddeling.
U kunt buurtbemiddeling inschakelen wanneer er sprake is van
bijvoorbeeld geluidsoverlast, stankoverlast, rommel, erfafscheidingen,
overhangende struiken of bomen, parkeeroverlast, overlast door dieren,
pesterijen en overlast door kinderen.
Ook woningcorporaties, de politie en andere organisaties kunnen
problemen tussen buren aanmelden bij buurtbemiddeling.
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Kosten
Buurtbemiddeling kan een goede oplossing zijn voor als u er samen niet
uitkomt. En geef toe, u hebt toch liever goede buren dan verre vrienden?
Met de inzet van buurtbemiddeling kunt u de relatie met uw buren zelf
een duwtje in de goede richting geven. U wordt ondersteund door
getrainde vrijwilligers. Het is gratis en gebeurt op basis van vrijwilligheid.

