Ook buurtbemiddelaar worden?
Buurtbemiddeling Stichtse Vecht zoekt regelmatig
vrijwilligers die een paar uur in de maand mensen
willen begeleiden naar een oplossing van hun
burenconflict. Heeft u belangstelling om mee
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te werken in het team van vrijwilligere buurtbemiddelaars, neem dan contact met ons op.
U krijgt hiervoor een training en begeleiding.

Buurtbemiddeling Stichtse Vecht

Wij zijn op zoek naar mensen die:

3603 CN Maarssen

goed kunnen luisteren

F 0346 550799

P/a Gaslaan 18
T 0346 557121
■

E buurtbemiddeling@zuwezorg.nl

beschikken over goede sociale vaardigheden

I www.buurtbemiddelingstichtsevecht.nl

Ik kijk altijd tegen het rondslingerende
vuil van de buurvrouw aan.

■

De struiken van de buurman
groeien tot in mijn tuin.

zich neutraal en onpartijdig kunnen opstellen

Waar moet u zijn?
Altijd staat die auto bij óns
voor de deur.

Heeft u nog vragen, wilt u Buurtbemiddeling
inschakelen of heeft u belangstelling om als
vrijwilliger aan de slag te gaan? Neem dan
contact op met de coördinator Buurtbemiddeling
mevr. K. van den Heuvel. Zij is telefonisch bereikbaar
op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 - 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen

Een samenwerking tussen:

Ik heb tot diep in de nacht last van
de muziek van de buurjongen.

naar buurtbemiddeling@zuwezorg.nl.
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk
een bericht terug.

Komt u er zelf niet uit?
Buurtbemiddeling helpt een
oplossing te vinden!

Buurtbemiddeling Stichtse Vecht

Waarom Buurtbemiddeling?

Iedereen maakt wel eens minder

Waar mensen dicht op elkaar wonen kunnen ruzies

prettige situaties mee in de buurt. Door met elkaar

of conflicten ontstaan. Misschien ergert u zich aan

Buurtbemiddeling is niet geschikt voor zaken waarbij

te praten, vind je vaak samen een oplossing.

lawaai, overlast van kinderen of huisdieren,

sprake is van criminaliteit, verslaving, psychiatrische

Maar dat lukt niet altijd. Soms lopen de irritaties zo

rondslingerend vuil, pesterijen of de manier waarop

problemen of waarbij problemen binnen een familie

hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of

uw buren hun auto parkeren. U heeft uw buren

spelen. Ook conflicten met instanties zijn niet

ruzie met elkaar krijgen. Komt u er zelf ook niet

hierop aangesproken, maar dat helpt niet. Zo’n

bedoeld voor Buurtbemiddeling.

meer uit, schakel dan Buurtbemiddeling in.

probleem kan gemakkelijk uit de hand lopen.

Buurtbemiddeling in de gemeente Stichtse Vecht is

Buurtbemiddelaars helpen u om er samen met uw

gratis, onafhankelijk en onpartijdig. Lokale organisa-

buren uit te komen.

ties kunnen buurtproblemen doorverwijzen naar
onze neutrale buurtbemiddelaars.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?
U neemt contact op met de coördinator

Wat is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is.

Buurtbemiddeling bemiddelt in conflicten die spelen

Als het conflict bemiddelbaar is, worden er twee

tussen buren en/of buurtgenoten. Het is de bedoe-

bemiddelaars ingezet.

ling dat de buren samen tot een oplossing komen.

■

■

Buurtbemiddeling helpt daarbij. Vrijwillige bemidde-

De bemiddelaars maken met u een afspraak voor

laars luisteren naar het verhaal van beide partijen.

een gesprek bij u thuis. U vertelt

Zij geven geen oordeel en dragen geen oplossing

uw kant van het verhaal.

aan. Zij helpen partijen om samen een oplossing te

■

vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo is

Daarna gaan de bemiddelaars, als u dat wilt,

de kans kleiner dat het probleem zich weer voor-

bij de andere partij langs. Zij horen ook

doet. Iedere bewoner van de gemeente Stichtse

hun kant van het verhaal.

Vecht kan gebruik maken van Buurtbemiddeling.

■

U hoeft hier niets voor te betalen!

Als beide partijen daarmee instemmen, is er vervolgens op een neutrale locatie een gesprek tussen u en
uw buren. De bemiddelaars zorgen ervoor dat dit
gesprek goed verloopt. U en uw buren maken samen
afspraken die op papier worden gezet.
■■
Alles wat gezegd wordt, blijft vertrouwelijk.

Wanneer is Buurtbemiddeling niet
geschikt?

