Bint Ontmoet en Ondersteunt!

Buurtbemiddeling
SINT-MICHIELSGESTEL, GEMONDE, DEN DUNGEN, BERLICUM EN MIDDELRODE

Ruzie met de buren? Herrie in uw buurt? Rommel in de wijk?
Geluidsoverlast, rommel op straat of hinderlijk parkeren kan irritatie geven tussen
bewoners. Dan kan Buurtbemiddeling helpen.
Bij buurtbemiddeling zijn vrijwilligers actief die zijn opgeleid om te bemiddelen.

BINT voor welzijn & ondersteuning

www.bintwelzijn.nl

Wat is Buurtbemiddeling?

Bij buurtbemiddeling zijn vrijwilligers actief 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 buurtbemiddelaars
zoeken de bewoners zelf naar een oplossing voor hun probleem.

Wat levert Buurtbemiddeling op?

Buurtbemiddeling kan voorkomen dat problemen tussen bewoners te
hoog oplopen. Samen met de bemiddelaars proberen de bewoners er zelf
uit te komen. Dat levert oplossingen op, die voor iedereen goed voelen.
Dat verbetert ook de sfeer in de straat of buurt.

Voor wie is Buurtbemiddeling??

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Middelrode & Sint-Michielsgestel.

Hoe gaat een bemiddeling?

Twee buurtbemiddelaars nemen eerst, apart van elkaar, met beide betrokken partien contact op om een beeld te krijgen van het probleem.
Vervolgens wordt bij goedkeuring van beide buren een buurtbemiddelingsgesprek gepland. In dat gesprek worden eerst afspraken gemaakt
over het verloop van het gesprek.
Tijdens het gesprek moeten de bewoners zelf naar oplossingen zoeken.
De buurtbemiddelaars helpen daarbij, maar geven geen oplossingen.
Als de bewoners het samen eens worden over de oplossing van het
probleem, maken ze daar afspraken over. Na een aantal weken kijken de
bewoners samen met de buurtbemiddelaars hoe het gaat.

Wanneer kunt u Buurtbemiddeling inschakelen?
Wel bij:
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Geluidsoverlast
Problemen bij tuinafscheidingen
Overlast van kinderen of huisdieren
Overlast van rommel en vuil rond de woning
Pesterijen

bemiddel
i
urt

Niet bij:

Criminaliteit
Familieruzies
Conflicten tussen verhuurder en huurder
Alcohol, drugs, & 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 tegen de buren te zeggen, uit angst voor een boze reactie.
Wilt u toch met uw buren praten en het probleem oplossen, dan kunt u
Buurtbemiddeling bellen.

Meer informatie en contact.

Het kan zijn dat u door bv. woonconsulent, politie of maatschappelijk werk
gewezen wordt op de mogelijkheid van Buurtbemiddeling.
Of u neemt zelf rechtstreeks contact met ons op via:
buurtbemiddeling@bintwelzijn.nl of 073-5515432
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Voor welzijn
en ondersteuning
Bint voor welzijn & ondersteuning is de
brede welzijnsinstelling voor de gemeente
Sint-Michielsgestel.
Bint verbindt mensen, zorgt voor ontmoetingen,
helpt bij het opzetten van initiatieven
door en voor burgers in de buurt.
Bint stimuleert bewegen voor iedereen,
organiseert activiteiten en cursussen,
ondersteunt en biedt hulp aan burgers die dat
tijdelijk even nodig hebben.
Van jongeren tot ouderen, nieuwe Nederlanders,
vrijwilligers en mantelzorgers.
Want iedereen moet mee kunnen doen!

Seminarielaan 3
5271 SG Sint-Michielsgestel
Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel
073-5515432
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