
Problemen met de buren? 
Los het samen op en laat ons helpen

Heb je wel eens last van je buren en kom je er samen niet uit? 
Voorkom dat het uit de hand loopt en zet de eerste stap. 

Contact 

030 686 80 30
buurtbemiddeling@stichting-pulse.nl
www.stichting-pulse.nl/buurtbemiddeling



Buurtbemiddeling geeft advies en bemiddelt 
bij problemen tussen buren en buurtgenoten. 
Buurtbemiddeling is een laagdrempelige methode, die 
buren en buurtgenoten helpt tot een passende oplossing 
te komen. In veel gevallen voorkomt buurtbemiddeling 
dat problemen escaleren.

Waarvoor kun je buurtbemiddeling 
inschakelen?
Voor problemen met de buren of buurtbewoners die je niet alleen kunt 
oplossen en die gaan over:

• Gedrag dat je als hinderlijk ervaart, denk hierbij aan geluidsoverlast, 
huisdieren, pesterijen etc.

• Een moeizame relatie tussen jou en je buren

Wanneer kan buurtbemiddeling je niet 
helpen?
Sommige situaties zijn niet (meer) bemiddelbaar als er bijvoorbeeld sprake 
is van ernstige bedreiging of agressie, lopende juridische procedures of 
een conflict met instanties. Twijfel je of wij iets voor je kunnen betekenen? 
Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.  

Sinds de buurtbemiddeling groeten we elkaar weer. 
De spanning is uit de lucht!  (Erdal - 43 jaar)

Wat kun je zelf doen?
Praat altijd eerst met je buren. Vaak weet men namelijk niet dat het eigen 
gedrag een ander hinder geeft. Wacht hier niet te lang mee, anders dreigen 
kleine irritaties groter te worden. Meer informatie en tips vind je op 
www.problemenmetjeburen.nl. 

Kom je er met de buren niet uit? 
Buurtbemiddeling werkt als volgt:

Voordelen van 
buurtbemiddeling

• Deelnemen is gratis

• Alle gesprekken zijn vertrouwelijk

• De bemiddelaars zijn neutraal 

• De kans op escalatie vermindert
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Stichting Pulse
 

030 686 80 30
buurtbemiddeling@stichting-pulse.nl
www.stichting-pulse.nl

Wil je informatie, advies of bemiddeling? 
Bel of mail ons. We behandelen de aanmelding 
vertrouwelijk. 

Eerst meer weten?
 

www.stichting-pulse.nl/buurtbemiddeling 

www.problemenmetjeburen.nl 

www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl 

www.juridischloket.nl/wonen-en-buren

Buurtbemiddeling werkt samen met 
gemeenten, politie en woningcorporaties. 

‘We zijn met onze buren tot goede oplossingen gekomen voor de geluidsoverlast 
van de honden. Zonder buurtbemiddeling was dat niet gelukt.’ (Frits - 51 jaar)
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