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In iedere buurt komen weleens onenigheden tussen 
buren voor. De hond blaft de hele dag, de TV staat te hard, 
de kinderen gillen veel of de nare luchtjes van de kliko 
van de buren kunt u  in uw tuin ruiken. Meestal kunnen 
buren deze alledaagse irritaties eenvoudig oplossen in 
een kort gesprekje met elkaar. Als de situatie na een kort 
gesprek echter niet verbetert, kan dit ervoor zorgen dat 
het woonplezier verdwijnt en kunnen de irritaties leiden 
tot ruzie. 



Buurtbemiddeling kan u helpen zodat u zich weer prettig 
voelt thuis en in de buurt. De buurtbemiddelaars van 
Buurtbemiddeling Beverwijk zijn speciaal opgeleid om u 
te ondersteunen in het herstellen van de relatie met uw 
buren en u te helpen om samen met uw buren nieuwe 
afspraken te maken. Afspraken die ervoor zorgen dat de 
problemen met uw buren worden opgelost en u weer 
prettig naast en met elkaar kunt leven. 

Werkwijze
Als u problemen met uw buren ervaart en een gesprek met uw 

buren niet tot verbetering heeft geleid, kunt u contact opnemen met 

Buurtbemiddeling Beverwijk. De projectleider zal uw verhaal beluisteren 

en samen met u kijken of Buurtbemiddeling zou kunnen helpen om de 

verstoorde relatie met uw buren te verbeteren. Als dat het geval is zal 

de projectleider twee buurtbemiddelaars inschakelen die contact met u 

zullen opnemen om een afspraak te maken voor een bezoek. 

Tijdens het bezoek van de twee bemiddelaars kunt u de bemiddelaars 

vertellen wat er speelt tussen u en uw buren. De bemiddelaars zullen de 

tijd nemen om naar u te luisteren zodat ze een goed beeld krijgen van de 

situatie. 

De bemiddelaars zullen ook op bezoek gaan bij uw buren. Ze zullen 

met uw buren in gesprek gaan en zo ook hun kant van het verhaal 

beluisteren. De bemiddelaars zullen uw buren voorstellen om een 

afspraak te maken voor een gezamenlijk gesprek met de betrokken buren 

en de bemiddelaars erbij. 

Het gezamenlijk gesprek zal plaatsvinden op een neutrale locatie, in een 

buurthuis/wijkcentrum van Stichting Welzijn Beverwijk. Ondersteund 

en begeleid door de bemiddelaars kunnen u en uw  buren met elkaar in 

gesprek komen, samen oplossingen bedenken en afspraken maken die 

ervoor zorgen dat u weer met plezier en zonder spanning in en om uw 

huis kunt genieten.

Waarom Buurtbemiddeling?
 � Buurtbemiddeling voorkomt dat burenruzies uit de hand lopen 

 � Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van Beverwijk

 � Speciaal opgeleide bemiddelaars ondersteunen u om weer in 

gesprek te komen met uw buren

 � U krijgt de kans om samen met uw buren passende afspraken te 

maken

 � Politie en justitie blijven buiten het confl ict

 � Na het maken van afspraken komt uw woonplezier weer terug
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