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Buurtbemiddeling bemiddelt in confl icten
tussen buren en is er voor iedereen die 
overlast ervaart of al onenigheid heeft. 
Het is de bedoeling dat buren zelf tot 
een oplossing komen, de vrijwillige en 
onafhankelijke buurtbemiddelaars 
helpen hierbij. Zij geven geen oordeel en 
dragen ook geen oplossingen aan. Wél 
helpen zij om een oplossing te bedenken 
die voor beide partijen aanvaardbaar is. 
Om gebruik te maken van Buurtbemidde-
ling belt u de coördinator en legt uit wat 
er aan de hand is. Is het confl ict geschikt 
voor bemiddeling, dan zet de coördinator 
buurtbemiddelaars in. Deze komen op 
afspraak bij u thuis om te luisteren naar 
uw kant van het verhaal. Daarna bezoeken
ze uw buren om hun kant van het verhaal 
te horen. 

Willen zowel u als uw buren het confl ict
uit de wereld helpen, dan volgt een 
gesprek op neutraal terrein. De bemidde-
laars zijn dan aanwezig en zorgen ervoor 
dat het gesprek goed verloopt. Met hulp 
van de bemiddelaars bespreken u en uw 
buren de problemen en de mogelijke

oplossingen. Aan het einde maakt u 
samen afspraken. Omdat de oplossing 
niet wordt opgelegd, maar buren hier 
zelf voor kiezen, is de kans groot dat het 
probleem echt voorbij is. 

Wanneer kan er 
niet bemiddeld worden? 
Voor een aantal zaken kunt u niet terecht 
bij Buurtbemiddeling, zoals criminaliteit, 
psychiatrische problemen, verslavings-
problematiek of familieproblemen. Ook 
confl icten met instanties worden niet 
door Buurtbemiddeling opgepakt.  

Kosten?
Iedere bewoner van Harderwijk, Hierden, 
Ermelo, Nunspeet of Elburg kan gratis 
gebruik maken van Buurtbemiddeling.

Meer weten of contact?
Buurtbemiddeling Harderwijk, 
Zorgdat via 0341- 434656
Buurtbemiddeling Ermelo,  
Welzijn Ermelo 0341-567000
Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg 
0525-688688

Nieuw boekje: Goede buren

Last van de muziek van uw buren of stoort u zich aan de barbecue 
die elke zomerse dag aangaat? Laat het niet tot een confl ict komen! 
Praat er met elkaar over en los het op. Ontstaat er toch een confl ict

en komt u er samen niet uit? Dan is er Buurtbemiddeling. 

Confl ict in uw buurt?

Buurtbemiddeling!

‘Dat kind bl ijft 
  maar hui len’

‘DIE HEG IS VEEL

TE HooG’

‘Ik word gek 
van die beatʻ

‘Zij zet hem altijd 
op ons plekje’

‘�i� z�j� e�h� a�t�j� a�n h�t v�e�b�l�e�’

Heeft u overlast van de buren? 
Ga voor u buurtbemiddeling 
inschakelt eerst zelf het gesprek 
aan! Vaak hebben buren niet in 
de gaten dat anderen zich storen 
aan bijvoorbeeld geluid of 
parkeergedrag. 

Een paar adviezen voor het gesprek:

1. Bel niet aan op het moment 
 dat het u hoog zit. Ga naar 
 de buren als u bent afgekoeld 
 en denkt dat het voor de buren 
 ook een geschikt moment zal zijn.
2. Bedenk wat u wilt vertellen: 
 waar u last van heeft en welke 
 gevolgen de overlast voor 
 u heeft (slecht slapen, nerveus 
 gevoel).
3. Bel aan, blijf rustig en vertel 
 dat u graag wilt praten over 
 een kwestie. Vraag of dat 
 binnenkort kan, op een moment
 dat beide partijen de tijd en 
 rust hebben voor een gesprek.
4. Luister ook naar het verhaal 
 van uw buren, neem serieus 
 wat ze vertellen. 
5. Blijf niet hangen in de vraag wie
 schuldig is of wie gelijk heeft. 
 Zoek samen naar mogelijke 
 oplossingen en manieren de 
 leefbaarheid voor beide partijen
 te verbeteren.
6. Maak duidelijke afspraken. Lukt
 het niet meteen, stel dan voor 
 om er allebei over na te denken
 en binnenkort opnieuw met 
 elkaar te praten. Spreek wel 
 meteen een tijdstip af.
7. Blijf wat er ook gebeurt rustig 
 en zeg na het gesprek vriendelijk
 gedag.

Praat 
met de buren!
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UWOON’s buurtbeheerder leefbaarheid Karin Joling is de drijvende kracht achter 
het boekje Goede Buren. Nieuwe huurders krijgen een exemplaar in het 
welkomstpakket. Het boekje geeft tips voor een fi jne en gezellige woonomgeving. 
Hoe voorkom je overlast en wat kan je als huurder doen als er wel overlast is? 
Het antwoord op deze en andere vragen is te lezen in Goede Buren. 
Belangstelling? U kunt het boekje afhalen bij UWOON. 


