
Gebeurt er iets in 
jouw buurt waar je 
je niet prettig bij voelt?
 
Buurtbemiddeling 
helpt je daarbij. 

“  Dankzij Buurtbemid-
deling heb ik weer 
goed contact met 

 mijn buren.”

“  De buren waren zich 
niet bewust van het 
lawaai.  Nu houden we

  rekening met elkaar.”

“  Ik heb nu gelukkig 
 weer woonplezier.” 



Wanneer helpt Buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling leidt in veel gevallen tot een oplossing bij burenconflicten, zonder 

dat de politie erbij betrokken is. In Nederland leven we met veel mensen dicht bij 

elkaar. We zien en horen elkaar regelmatig. Kleine irritaties kunnen uitgroeien tot 

grote problemen. Bij buurtbemiddeling kan je eerst om advies vragen, voordat een 

bemiddelaar in beeld komt. Dit kan fijn zijn als je bijvoorbeeld nog niet in gesprek met 

de buren durft, of als de emoties te hoog zijn opgelopen. Kom je er met de buren niet 

meer uit, dan kan een onafhankelijke buurtbemiddelaar je helpen. Buurtbemiddeling 

maakt de problemen tussen buren bespreekbaar en helpt bij het bedenken van 

duurzame oplossingen.

Mogelijkheden Buurtbemiddeling
Informatie of advies
We zijn telefonisch bereikbaar voor een luisterend oor of tips. Soms is één belletje 

genoeg om advies te geven.  

Bemiddelen
Als er meer dan advies nodig is staan onze bemiddelaars voor je klaar. Zij gaan met je in 

gesprek over de situatie en kunnen het gesprek met de buren starten. Alleen als jij daar 

toestemming voor geeft. Daarna plannen we een gezamenlijk gesprek met de buren. 

We bekijken de situatie dan van beide kanten. Tijdens het gezamenlijke gesprek hopen 

we tot een oplossing te komen. 

Coaching
Naast bemiddeling, heeft buurtbemiddeling ook coaching. Hierbij ga je samen met 

jouw coach kijken hoe je het beste om kunt gaan met de huidige situatie. Je gaat samen 

kijken naar welke veranderingen je zelf kan maken om de situatie leefbaar te maken.



Doel van de buurtbemiddeling 
Buurtbemiddeling is er speciaal voor jou. Het doel van de buurtbemiddeling is altijd 

dat de relatie tussen buren hersteld wordt. We helpen bij het vinden van een oplossing 

waar alle buren zich in kunnen vinden en zorgen dat er weer een leefbare woonomge-

ving ontstaat.

“De coach heeft me 
 geholpen om anders  
 naar de situatie 
 te kijken.”

“ Met het advies kon  
 ik zelf het probleem  
 oplossen.”

“  Het gesprek met 
Buurtbemiddeling

  was erg fijn, ik 
voelde me eindelijk 
gehoord.”



www.wijkracht.nl

Loop je tegen een probleem aan in jouw buurt en wil je hulp? Wil je het probleem 

graag oplossen, maar weet je niet precies hoe je dit het beste kunt doen? 

Wij ondersteunen graag en adviseren je bij de aanpak. Indien nodig schakelen

we extra ondersteuning in van onze bemiddelaars. 

Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Telefoonnummer: 088 945 57 90 of via email: buurtbemiddeling@wijkracht.nl 
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