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NIEUWSBRIEF 2016-02

Buurt Bemiddeling Maastricht  vindt het belangrijk om u op de hoogte houden van haar reilen 
en zeilen. 
Daarom bij deze onze tweede nieuwsbrief van deze jaargang. Daarnaast kunt u, voor het 
meest  actuele nieuws,  onze website bezoeken: www.buurtbemiddeling-maastricht.nl  
en treft u ons op facebook. 

Problemen met je buren?
Drink samen eens een kopje

oploskoffie !
Buurt Bemiddeling Maastricht

helpt!

Buurtbemiddelaar
worden? Neem

contact met ons op
voor een gesprek!

Buurtbemiddeling is een manier om samen 
met elkaar problemen op te lossen met 
ondersteuning van deskundige 
buurtbemiddelaars. Zij bieden een 
luisterend oor, zijn neutraal en zoeken 
samen met U en uw buren naar een 
oplossing. 
De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers uit 
Maastricht die daarvoor speciaal zijn 
getraind. Alle gesprekken zijn 
vertrouwelijk , dus uw  privacy is 
gewaarborgd.
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Meester Frank Visser nieuwe ambassadeur 
buurtbemiddeling

“Burenruzies zijn conflicten die diep ingrijpen in het dagelijks leven van 
mensen, ik kom dat in mijn werk voortdurend tegen. Als oud-rechter 
weet ik dat het beter is een burenconflict door bemiddeling op te lossen 
dan een gang naar de rechter te maken. Het is onvoorstelbaar dat er 
nog gemeenten zijn die geen buurtbemiddeling hebben,” aldus mr. 
Visser.  Met zijn ambassadeurschap draagt mr. Frank Visser graag uit dat
op tijd met elkaar in gesprek gaan, onder begeleiding van 
buurtbemiddelaars, escalatie van het conflict kan voorkomen.  Wanneer 
buren er onderling niet meer uitkomen, kan buurtbemiddeling uitkomst 
bieden. Bemiddelaars zijn neutraal en geven geen oordeel over de 
ontstane situatie. 

Buurtbemiddeling Maastricht is een succes! Buurtbemiddeling is een methode 
waarbij getrainde vrijwilligers buren helpen om het contact te herstellen en samen 
oplossingen te bedenken voor hun conflicten. In de afgelopen maanden hebben we 
in 50 zaken bemiddeld. Dit betekende hard werken voor onze vrijwilligers en 
daarom willen we ons team graag uitbreiden. We zoeken enthousiaste mannen en 
vrouwen die het leuk vinden om in een team te werken aan het verbeteren van de 
leefbaarheid in de wijk.

Omdat we met
vrijwilligers werken 

Wat levert buurtbemiddeling de 
buurtbemiddelaar op?
 Het feit dat 70% van de problemen tussen buren 
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