OVERLAST VAN DE BUREN?
KOMT U ER SAMEN NIET UIT?

DAN IS BUURTBEMIDDELING
MISSCHIEN WEL DE OPLOSSING VOOR U!
WAT IS BUURTBEMIDDELING
Het wonen naast elkaar kan heel gezellig zijn, maar soms ook
irritaties opleveren. Het begint meestal met iets kleins, maar als u
daar samen met uw buren niet uitkomt kunnen de frustraties hoog
oplopen.
Geluidsoverlast, rommel op straat of hinderlijk parkeren zijn
voorbeelden die de start kunnen zijn van een burenruzie. Dan is het
een goed moment om buurtbemiddeling in te schakelen.
Bij buurtbemiddeling zitten vrijwilligers, die zijn opgeleid om te
bemiddelen. Ze worden buurtbemiddelaars genoemd. Zij proberen de
bewoners, die onenigheid met elkaar hebben, samen rond de tafel te
krijgen. Met hulp van de buurtbemiddelaar zoeken de bewoners zelf
naar een oplossing voor het probleem. Buurtbemiddeling is gratis.

WAT LEVERT BUURTBEMIDDELING OP?
Buurtbemiddeling kan voorkomen dat problemen tussen bewoners
hoog oplopen en de inzet van bijvoorbeeld de politie niet nodig is.
Samen met de bemiddelaars proberen de bewoners er zelf uit te
komen. Dat levert oplossingen op, die voor iedereen goed voelen.
Daarnaast heeft het ook een positief effect op de sfeer in de straat of
buurt.

CONTACT:
Gemeente Meierijstad, locatie Veghel:
088-3742525
buurtbemiddelingveghel@ons-welzijn.nl
Gemeente Meierijstad, locatie Schijndel/Sint Oedenrode:
073-5441415
e.vissers@welzijndemeierij.nl

BUURTBEMIDDELING
MEIERIJSTAD
SCHIJNDEL SINT-OEDENRODE VEGHEL

VOOR WIE IS BUURTBEMIDDELING BESTEMD?
Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeente Meierijstad.
Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en omgeving.

BUURTBEMIDDELING INSCHAKELEN?
WEL bij:
•Geluidsoverlast
•Tuinafscheiding
•Overlast van kinderen of huisdieren
•Rommel en vuil rond de woning
•Pesterijen
NIET bij:
•Criminaliteit
•Hoogoplopende ruzies
•Familieruzies
•Conflicten tussen verhuurder en huurder
•Alcohol-, drugs-, en psychiatrische problemen

HOE SCHAKELT U BUURTBEMIDDELING IN?
Stel u heeft last van de buren. U heeft al vaker gevraagd of de muziek
zachter kan, maar zonder resultaat. Misschien durft u niets meer
te zeggen, uit angst voor een boze reactie. Als u toch met uw buren
wilt praten en het probleem wilt oplossen, kunt u Buurtbemiddeling
bellen.
Het kan zijn dat u gewezen wordt op de mogelijkheid tot Buurtbemiddeling door bijvoorbeel woonconsulent, politie, maatschappelijk
werk, enzovoort.

CONTACT:
Gemeente Meierijstad, locatie Veghel:
088-3742525
buurtbemiddelingveghel@ons-welzijn.nl
Gemeente Meierijstad, locatie Schijndel/Sint Oedenrode:
073-5441415
e.vissers@welzijndemeierij.nl

