Buurtbemiddeling
Winterswijk

Hulp bij
problemen
met de buren?

Wij helpen
graag!

Buurtbemiddeling wordt je gratis aangeboden.

Buurtbemiddeling is een
samenwerking tussen:
Humanitas
Gemeente Winterswijk
Politie-eenheid Oost Nederland,
Achterhoek Oost
Woningbouwvereniging De Woonplaats

Problemen met de buren? Schakel Buurtbemiddeling in!
Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem
met de buren en escalatie wil voorkomen, kan zich
melden bij Buurtbemiddeling of daar om advies vragen.
Buurtbemiddeling is een gratis dienst voor inwoners
van de gemeente Winterswijk. Het maakt niet uit of u in
een koopwoning of in een huurwoning woont. De
buurtbemidddelaars zijn goed opgeleide vrijwilligers.
Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze
geven geen oordeel, zijn neutraal. Buurtbemiddelaars
hebben een geheimhoudingsplicht. De bemiddelaars
gaan samen met u en de buren aan de slag om de
problemen op te lossen en te komen tot een resultaat
dat voor beide partijen aanvaardbaar is.

Wanneer kunt u
Buurtbemiddeling
inschakelen?
Bij ergenissen, conflicten en ruzies
tussen buren. Bijvoorbeeld bij
geluidsoverlast, pesterijen,
rondslingerend vuil, problemen over de
tuin enz.

Niet geschikt voor
buurtbemiddeling
Niet geschikt zijn conflicten waarbij
sprake is van verslavingsproblematiek,
psychiatrie, criminaliteit of
buitensporige agressie. Daar zijn andere
hulpverlenende instanties voor.

Wat gebeurt er als
Buurtbemiddeling wordt
aangevraagd?
1. U neemt contact op met de coördinator en er wordt
gekeken naar de geschiktheid om Buurtbemiddeling in
te zetten. Als de zaak niet geschikt is, wordt u
doorverwezen naar een andere instantie.
2. Als het conflict bemiddelbaar is, zoekt de coördinator
twee bemiddelaars voor uw situatie.
3. Deze bemiddelaars gaan op huisbezoek bij u, de
melder van de overlast en zij luisteren naar uw verhaal.
Op uw verzoek gaan de bemiddelaars vervolgens naar
de andere partij met wie u de overlast wilt bespreken en
oplossen.
4. De bemiddelaars houden voorgesprekken met beide
partijen apart.
5. Doel is om uiteindelijk (op neutraal terrein) met beide
partijen èn de twee buurtbemiddelaars te komen tot
een gezamenlijk gesprek dat afgesloten kan worden
met werkbare afspraken.
N.B. Een melding voor Buurtbemiddeling kan ook
gedaan worden door instanties zoals de politie,
wooncorporatie, gemeente, zorgverleners enz.
Zie ook www.buurtbemiddelingwinterswijk.nl

Over Humanitas

Humanitas is er voor mensen die samen met een vrijwilliger
op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.
Jaarlijks bieden onze ruim 24.000 goed geschoolde
vrijwilligers hulp aan meer dan 65.000 deelnemers.*
Humanitas waarden:
• regie behouden over je eigen leven
• samenleven op basis van gelijkwaardigheid
• verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander
• vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de maatschappij,
activiteiten daarop aanpassen.
* bron: Jaarverslag 2016
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Contactgegevens om de
overlast te melden
Wilt u buurtbemiddeling
inschakelen of heeft u
vragen dan kunt u terecht
bij de coördinator
Buurtbemiddeling, mw. J.
van den Bos op
telefoonnummer:
06-22071122.
e-mail: J.vandenBos@humanitas.nl
postadres:
Buurtbemiddeling Humanitas
WUh gebouw, Torenstraat 9
7101 DC Winterswijk

U ontvangt
altijd
z.s.m.
bericht
terug.

