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NIEUWSBRIEF 2016-03 

BUURTBEMIDDELING MAASTRICHT vindt het belangrijk om u op de hoogte houden van haar reilen en zeilen.  
Daarom bij deze onze derde 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.  
 

WIJ STELLEN GRAAG HET BESTUUR VAN DE STICHTING BUURTBEMIDDELING MAASTRICHT AAN U VOOR: 

 

HYLKE NIJHOLT  is een van de 
mensen die het initiafief hebben 
genomen om de Sichting Buurt 
Bemiddeling Maastricht op te 
richten. Hij is zelf een actief en 
ervaren bemiddelaar. Gezien zijn 
bestuurlijke ervaring vertegen-  

GERTIE DE VEEN merkt  dat op dit moment veel 
wordt gevraagd van de burger, veel gevraags ook 
op het gebied van participatie. Een goede 
participatie in de eigen leefomgeving is erg gebaat 
bij een goede onderlinge communicatie tussen 
burgers. En bepaald niet bij ruzie, bij conflict.  
Haar maatschappelijke betrokkenheid vindt in de  

woordigt hij in het bestuur de vrijwilligers. doelstelling van BBM een goede plek, een goede uitlaatklep. 

JOS WAUBEN heeft eind 2014 de taak 
van voorzitter op zich genomen van de 
een jaar eerder opgerichte stichting 
BUURTBEMIDDELING MAASTRICHT.  
Hij is met enthousiasme aan de slag  
gegaan. De ervaring die hij heeft  op-  

LOU OOSTWEGEL behartigt de financien 
van de stichting en dat is hem als accoun-
tant toevertrouwd. Hij vindt een samenle-
ving waarin men respect heeft voor elkaar 
heel belangrijk en buurtbemiddeling kan 
hieraan een bijdrage  leveren.  

gedaan  in een diversiteit aan functies  tijdens zijn 35 
jarige loopbaan bij het ministerie van justitie , 
vormden een nuttige en stevige basis voor dit werk. 

Door buurtbemiddeling kan wederzijds begrip en empathie 
groeien en dat kan leiden tot een samenleving waarvan het 
fijn is om deel uit te maken.   

 

Moeizame relatie met uw buren? 

 

Welke stappen kunt u zelf zetten om tot een oplossing te komen:   
 

1. Ga in gesprek met de buren. 
Bespreek je probleem altijd eerst met je buren. Leg uit welke problemen of overlast  je 
ervaart en kom met voorstellen voor een oplossing. Misschien weten je buren niet dat 
zij overlast veroorzaken. Probeer samen tot afspraken te komen. Je doet er goed aan de 
gemaakte afspraken samen kort op papier te zetten. 

2. Praktische maatregelen 
Soms kunnen eenvoudige praktische maatregelen overlast verminderen. Je kunt hierbij 
denken aan (andere) vloerbedekking, gordijnen, rubberen doppen onder de 
wasmachine, geluidsboxen niet tegen muur of plafond plaatsen.  

3. Buurtbemiddeling 
Als jullie er samen niet uitkomen, laat de problemen dan niet verder oplopen en neem 
contact op met BUURTBEMIDDELING MAASTRICHT. Daar kunt u geholpen worden om 
samen met uw buren alsnog tot een oplossing te komen.  
info@buurtbemiddeling-maastricht.nl 

Problemen met 
je buren? 

Drink samen 
eens een kopje 

oploskoffie ! 
Buurt 

Bemiddeling 
Maastricht 

helpt! 

 
 

Buurtbemidde-
laar worden? 
Neem contact 

met ons op voor 
een gesprek! 

Wij kunnen desgewenst bij U op locatie een informatiebijeenkomst verzorgen over 

BUURTBEMIDDELING MAASTRICHT 
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