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Buurtbemiddeling helpt buren

die overlast van elkaar ervaren,

om er samen uit te komen. 

Bewoners worden gestimuleerd

om zelf het geschil op te lossen. 

Het is een eerste logische, laag-

drempelige en effectieve stap om

problemen tussen buren op te

lossen, ook binnen de nieuwe

wet Aanpak Woonoverlast die op

1 juli 2017 in werking is getreden.

Alle gemeenten hebben Buurtbemiddeling, die ambitie streven het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en het ministerie van Justitie en Veiligheid na. In 2018 is er een grote sprong voor-
waarts gemaakt tot een landelijke dekking van 79%. Dus 8 van de 10 gemeenten in Nederland
bieden nu Buurtbemiddeling! 
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DE BELANGRIJKSTE
DOELSTELLINGEN VAN
BUURTBEMIDDELING
1.   Verminderen van woon-

overlast
2.   Voorkomen van escalatie
3.   Herstellen van de onderlinge

communicatie
4.   Bevorderen van wederzijds 
     begrip en respect
5.   Benoemen van gezamenlijke

belangen
6.   Toewerken naar afspraken die

voor beide partijen aanvaard-
baar zijn

FOTO RENE VERHEIJEN, NIJMEGEN

STEEDS MEER GEMEENTEN KIEZEN VOOR
BUURTBEMIDDELING

Buurtbemiddeling in de schijnwerpers
De landelijke media wisten Buurtbemiddeling
weer goed te vinden. Zo maakte de NOS een
mooie podcast over ons werk en had  NU.nl eind
december 2018 een nieuwsbericht met de titel:
“Zo voorkom je een burenruzie”. Zo aan het eind
van het jaar een mooi voornemen voor 2019.

Werkgroep Buurtbemiddeling voor anderstaligen
Een landelijke werkgroep van coördinatoren Buurt-
bemiddeling heeft een nieuwe folder in wel 8 talen
gemaakt: Arabisch, Berbers, Engels, Frans, Pools,
Spaans, Tigrinya en Turks. Hierin wordt uitgelegd
hoe Buurtbemiddeling werkt. Ook ontwikkelde zij
materialen waarmee mensen kunnen worden 

geïnformeerd over onze Nederlandse woon-eigen-
aardigheden.

Buurtbemiddeling 5 jaar in de Ronde Venen
Sinds april 2013 is Buurtbemiddeling in de Ronde
Venen actief. Vanaf het begin wordt er veelvuldig
van de diensten van Buurtbemiddeling gebruik 
gemaakt. De Gemeente, GroenWest, de politie,
Tympaan-de Baat en andere organisaties in het
maatschappelijk veld vinden elkaar al jaren in een
goede samenwerking. Sinds de start zijn er 325
zaken in behandeling genomen. In ruim 70% van
de gevallen waren de buren tevreden na advies
door de coördinator of inzet van de vrijwillige
buurtbemiddelaars.
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VERWIJZERS AANTAL %
Politie 19 37%
Woningbouw GroenWest 10 20%
Eigen initiatief 6 12%
Zelfmelding verwezen door politie 5 10%
Zelfmelding verwezen door gemeente 2 4%
Maatschappelijke dienstverlening 4 8%
Gemeente 2 4%
Welzijnsorganisatie 2 4%
Rechtsbijstand 1 2%
TOTAAL 51 100%

SOORT MELDINGEN
Normale zaak 29 57%
Complexe zaak (psycho-sociale problematiek) 8 16%
Complexe zaak (multi-problematiek) 2 4%
Eerder bemiddeld 8 16%
Meerpartijen zaak 4 8%
TOTAAL 51 100%

AANTAL PER WIJK
Mijdrecht Proosdijland 11 22%
Mijdrecht Hofland 5 10%
Mijdrecht Oranje Nassaukwartier 2 4%
Mijdrecht Wickelhof 2 4%
Mijdrecht Twistvliet 2 4%
Vinkeveen 11 22%
Abcoude 7 14%
Wilnis 6 12%
Amstelhoek 2 4%
Baambrugge 2 4%
Waverveen 1 2%
TOTAAL 51 100%

KOOP/HUURWONINGEN
Koopwoningen 46 52%
Huurwoningen GroenWest 34 38%
Particuliere verhuur 9 10%
TOTAAL 89 100%

We zien een lichte daling van het aantal aanmeldingen; van 56 in 2017 naar 51 in 2018. De politie is net zoals in voorgaande jaren de grootste verwij-
zer naar Buurtbemiddeling. Het percentage verwijzingen door Groenwest is teruggelopen van 23% in 2017 naar 20% in 2018. Het percentage buren
dat door verwijzing van de gemeente bij Buurtbemiddeling komt ligt al jaren rond de 8%.

De meeste aanmeldingen komen van inwoners uit Mijdrecht. Het percentage zaken uit Abcoude is in vergelijking met 2017 gezakt van naar 20%
naar 14%.

• Politie

• Woningbouw GroenWest

• Eigen initiatief

• Zelfmelding verwezen door politie

• Zelfmelding verwezen door gemeente

• Maatschappelijke dienstverlening

• Gemeente

• Welzijnsorganisatie

• Rechtsbijstand

• Normale zaak

• Complexe zaak (psycho-sociale problematiek)

• Complexe zaak (multi-problematiek)

• Eerder bemiddeld

• Meerpartijen zaak

• Mijdrecht Proosdijland

• Mijdracht Hofland

• Mijdrecht Oranje Nassaukwartier

• Mijdrecht Wickelhof

• Mijdrecht Twistvliet

• Vinkeveen

• Abcoude

• Wilnis

• Amstelhoek

• Baambrugge

• Waverveen

AARD VAN DE KLACHT
Tuin- en buitenproblemen 15 29%
Geluidsoverlast 12 24%
Pesten/treiteren/schelden/roddelen/lastig
vallen/verstoorde relatie 8 16%
Overlast dieren 8 16%
Bedreiging/intimidatie 3 6%
Parkeerproblemen 3 6%
Overlast kinderen 1 2%
Stankoverlast 1 2%
TOTAAL 51 100%

In 2017 klaagden  de meeste buren over een verstoorde onderlinge relatie en het gedrag wat daar uit voortkomt. In 2018 zien we dat beeld verschui-
ven en zijn problemen buiten het huis en in de tuin de meest genoemde klacht. Op landelijk niveau klagen de meeste buren die zich bij Buurtbemid-
deling melden over geluidsoverlast.

• Tuin- en buitenproblemen

• Geluidsoverlast

• Pesten/treiteren/schelden/roddelen

lastig vallen/verstoorde relatie

• Overlast dieren

• Bedreiging/intimidatie

• Parkeerproblemen

• Overlast kinderen

• Stankoverlast

In 2018 is 57% van de aanmeldingen te typeren als normaal, in 2017 was dat 46%. Complexe zaken, zaken die al eerder zijn bemiddeld of kwesties
met meerdere partijen, vragen veelal meer tijdsinvestering van zowel de bemiddelaars, als de coördinator Buurtbemiddeling. 

Net zoals in 2017 is ook in 2018 het grootste gedeelte van de buren dat gebruik maakt van Buurtbemiddeling in het bezit van een koopwoning.

• Koopwoningen

• Huurwoningen GroenWest

• Particuliere verhuur
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    TOTAAL AANTAL AANMELDINGEN:                       51                  
                                                                                                      
    In behandeling                                                                      2             4%
    Ongeschikt voor bemiddeling                                             9           18%
    TOTAAL:                                                                                11           22%

                                                                                                      
    TOTAAL AANTAL AFGERONDE ZAKEN:                  40         100%
    Informatie en advies gegeven                                             15           38%
    Opgelost na intakegesprekken                                            4           10%
    Opgelost na bemiddelingsgesprek(ken)                              2             5%
    Warme doorverwijzing                                                         4           10%
    TOTAAL AANTAL ZAKEN POSITIEF NA BBM:                        25           63%
                                                                                                   
    Eerste buur weigert inzet Buurtbemiddeling                       1             3%
    Tweede buur weigert Buurtbemiddeling                            13           33%
    Geen oplossing                                                                     1             3%
    TOTAAL AANTAL ZAKEN MET ANDER RESULTAAT:               15           38%

In welk soort situaties verwijs je bewoners door naar 
Buurtbemiddeling?

Vaak verwijs ik de bewoners door als zij een conflict met elkaar heb-
ben. Dit kan een conflict zijn naar aanleiding van geluidsoverlast,
een ruzie om een huisdier, niet onderhouden van de tuin, parkeer-
problemen, enz. 
Kortom, als er geen sprake is van strafbare feiten, maar als het gaat
om  burenoverlast, dan probeer ik altijd  Buurtbemiddeling in te
schakelen.

Wat vind je de meerwaarde van Buurtbemiddeling in je werk
als wijkagent?

Voor mij als wijkagent is de Buurtbemiddeling van groot belang in
bovenstaande zaken. Overlast of conflicten kunnen het best worden
opgelost wanneer buren met elkaar in gesprek gaan. 
Het is meestal niet wenselijk dat de politie in eerste instantie als 
bemiddelaar optreedt, het werkt veel beter als er iemand zonder 
uniform wordt ingeschakeld. Het is daarom  ideaal dat wij buren
kunnen doorverwijzen naar de Buurtbemiddeling. Zij kunnen dan
samen met de bewoners naar de meest geschikte oplossing kijken.
Hierdoor zal de situatie niet verder escaleren en levert Buurtbemid-
deling een bijdrage aan de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van
de bewoners.    

Zie je effect van de inzet van Buurtbemiddeling bij 
burenoverlast?

Ja zeker. Ik heb wel eens een casus doorverwezen waarbij men al 29
jaar overlast van elkaar ondervond. Deze mensen klaagden steeds
over van alles en nog wat. Men stond op het punt om met elkaar op
de vuist te gaan en er waren de nodige spanningen. Met de toestem-
ming van deze mensen heb ik ze aangemeld bij de Buurtbemidde-
ling. Sindsdien gaat het heel goed met deze mensen. Ik krijg geen
klachten of meldingen meer.

Ben je tevreden over de samenwerking met Buurtbemiddeling
in de Ronde Venen?

De samenwerking met Buurtbemiddeling vind ik ontzettend prettig
en daar ben ik dan ook zeer tevreden over.

“Het is ideaal dat wij buren kunnen doorverwijzen naar Buurtbemiddeling”

IDRIS YAVUZ - WIJKAGENT

Voor meer informatie over de 
cijfers en resultaten kunt u 
contact opnemen met de project-
coördinator Buurtbemiddeling,
Marjolein Waagmeester.

Van alle geschikte en afgeronde zaken, 40 stuks,
kwam het in 63% van de gevallen tot een succes-
volle afsluiting. Dit percentage ligt iets onder het
landelijk gemiddelde van 70%. 

9 aangemelde zaken waren ongeschikt voor
Buurtbemiddeling omdat er sprake was van 
ernstige psychische problematiek, weigering van
beide buren om met Buurtbemiddeling in zee te
gaan, een reeds ingezet juridisch traject of een
conflict tussen een huurder en een verhuurder.

In de meeste gevallen kwam het tot een oplos-
sing na telefonisch contact met de coördinator óf
een gesprek met de bemiddelaars bij de bewo-
ners thuis. Buren waren na een dergelijk gesprek
voldoende geïnformeerd over de inhoud van
Buurtbemiddeling of waren na advies/huisbezoek
zelf in staat met hun buren in gesprek te gaan. 
Bij 2 zaken kwamen buren na een gezamenlijk 
gesprek onder begeleiding van bemiddelaars
nader tot elkaar. In 1 geval leidde een gezamenlijk 
gesprek niet tot een oplossing.

In 2018 zijn er 4 aanmeldingen afgerond door 
een “warme doorverwijzing”, dat betekent dat de
coördinator Buurtbemiddeling na telefonisch 
contact met de buren of na huisbezoek van de 
bemiddelaars besluit dat, gezien de problematiek

die er speelt, het buurtbemiddelingstra-
ject niet wordt voortgezet, maar dat
buren naar een andere instantie worden
doorverwezen. 
Zo zijn er buren verwezen naar het 
Sociaal Team, GroenWest, Vluchtelingen-
werk en de Gemeente.
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BUURTBEMIDDELING DOOR SAMENWERKING

Mijn naam is René Appelman. Sinds 
1 januari 2016 ben ik buurtbemiddelaar
binnen de Gemeente De Ronde Venen.
De laatste 12 jaren van mijn arbeidsver-
leden was ik docent/trainer op de 
Politie Academie.

“Een deel uit het dagboek van een
buurtbemiddelaar”
Hé, een mailtje van de Marjolein, coördina-

tor Buurtbemiddeling in de Ronde Venen.

Een verzoek van haar om samen met een

collega bemiddelaar een nieuwe zaak op te

pakken. Ik krijg van haar ook een korte 

samenvatting van de klachten/problemen.

Vanwege de aangescherpte

privacyregeling haal ik de

contactgegevens van de

buren op uit een besloten

registratiesysteem. Ik heb

de komende weken wel tijd,

dus ik pak deze zaak op. 

Even via de app overleggen

met mijn collega wanneer

wij de buren kunnen bezoe-

ken. 

Wij hebben de komende

tijd wat mogelijkheden,

zowel overdag, als in de

avond. Dat is mooi.

Vanavond zoek ik maar

even telefonisch contact

met de buur die Buurtbe-

middeling (BBM) heeft

aangevraagd. De buur

wordt bij de BBM buur A

genoemd. Ik bel anoniem,

vanwege mijn eigen privacy.

In het verleden ben ik weleens hinderlijk te-

lefonisch lastiggevallen. Ja hoor, contact met

buur A en ik maak een afspraak voor deze

week op een avond. Wij zijn van harte wel-

kom.

Samen met mijn collega op intakegesprek

bij buur A. Buur A is bekend met BBM. Toch

nog even uitgelegd wat BBM inhoudt. In het

gesprek komt zeker naar voren de vraag of

buur A (nog) contact heeft met de buren en

of de problemen met deze buren zijn be-

sproken. Buur A wil graag onder onze bege-

leiding in gesprek met de buren. Na een

uurtje is dit intakegesprek klaar.

Nu komt een bijzondere stap in het proces.

Mijn collega en ik gaan naar de buren. Vanaf

nu buur B genoemd. Buur B is meestal niet

op de hoogte van onze komst. Andere con-

tactgegevens dan alleen het adres van buur

B, zijn niet bekend. We bellen spontaan aan.

Gelukkig zijn de buren thuis. De deur gaat

open en ik stel ons voor, wie wij zijn en

waarvoor wij komen. Wij mogen binnenko-

men. Het intakegesprek met buur B start.

Uitleggen wat BBM inhoudt is de volgende

stap. Buur B vertelt vervolgens zijn kant van

het verhaal. Een fijn moment vind ik altijd

als op einde van het bezoek buur B aangeeft

ook in gesprek te willen met buur A. Zou

buur B dat niet willen, dan krijgt buur B 

altijd de vraag hoe hij in de toekomst dan 

de verhouding met buur A ziet? Ook dit 

gesprek duurt meestal een klein uurtje.

Na afloop van de huisbezoeken evalueren

mijn collega en ik altijd beide gesprekken en

onze rol hierin. Bij thuiskomst snel achter

de computer. In het besloten registratiesys-

teem leg ik beide intakegesprekken kort

vast. Marjolein, de coördinator, kan dan

lezen over onze bevindingen en wij als be-

middelaars gebruiken deze info ter voorbe-

reiding van het gezamenlijk gesprek.

Volgende stap: het bemiddelingsgesprek

plannen.

Deze vorm van vrijwilligerswerk geeft mij

nog steeds voldoening. Onder anderen het

bieden van een luisterend oor en de buren

een zetje in de goede richting geven om

samen in gesprek te gaan met als resultaat,

naar ik altijd hoop, dat hun woongenot ver-

betert. 

“Deze vorm van vrijwilligerswerk geeft mij nog steeds voldoening”

RENE APPELMAN - BUURTBEMIDDELAAR

BUURTBEMIDDELING DE RONDE VENEN
Tel. 0297-230280 • buurtbemiddeling@stdb.nl • www.tympaan-debaat.nl/buurtbemiddeling • Kerkvaart 2, 3641 EP MIJDRECHT

Buurtbemiddeling is een gratis dienst voor alle inwoners van de Ronde Venen en wordt mogelijk gemaakt door de 
Gemeente, woningcorporatie GroenWest, de politie en Tympaan-de Baat.


