
 
 

 
20 jaar succesvolle buurtbemiddeling  

 

Ambassadeurs pleiten voor landelijke dekking 

In maar liefst 231 gemeenten kunnen bewoners een beroep doen op buurtbemiddelaars; een 

gestaag groeiend aantal. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Buurtbemiddeling vergroot al 20 jaar de 

leefbaarheid en veiligheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. 

Burenruzies en conflicten in de buurt worden opgelost door vrijwilligers die op verzoek gratis 

komen bemiddelen.  

 

Buurtbemiddeling wordt door gemeentes, politie, corporaties én burgers erkend als belangrijke 

mogelijkheid om een burengeschil effectief op te lossen. De ambassadeurs van 

buurtbemiddeling pleiten er dan ook voor dat bewoners van alle Nederlandse gemeenten 

gebruik kunnen maken van buurtbemiddeling.  

 

Ambassadeurs voorstander van standaard aanbieden 

Mr. Frank Visser is één van de landelijke ambassadeurs van buurtbemiddeling. Hij zag als 

rechter veel burenruzies voorbijkomen. “Mensen die woonoverlast ervaren, moeten zo snel 

mogelijk bij buurtbemiddeling aan de bel trekken. Dan is de kans op een oplossing het grootst. 

Ik pleit ervoor dat álle gemeenten buurtbemiddeling gaan aanbieden.”  

 

Buurtbemiddeling Bergen  

In de gemeente Bergen wordt al 6,5 jaar met succes gewerkt met buurtbemiddeling. Het 

succes van buurtbemiddeling is te danken aan de belangeloze inzet van vrijwilligers. 

Projectleider Monique Kleijnen hierover “Vrijwilligers ondersteunen buren bij het oplossen van 

diverse conflicten. Door hun participatie leveren zij een belangrijke bijdrage aan een leefbare 

en veilige woonomgeving.” 

 

Een aantal feiten op een rij  

De Gemeente Bergen en woningcorporatie Kennemer Wonen zijn financiers van 

buurtbemiddeling Bergen. De Bemiddelingskamer is daarbij de betrouwbare en professionele 

uitvoerder, in het bezit van het landelijke keurmerk van het CCV. Buurtbemiddeling is voor 

alle bewoners van de gemeente Bergen gratis. Het succes van de bemiddelingen is voor een 

groot deel te danken aan de inzet van de buren zelf; niemand zit immers te wachten op een 

burenruzie. Onder begeleiding van twee bemiddelaars doen de buren hun best uit het conflict 

te komen. En dat loont. Maar liefst 78 % van de bemiddelingen slaagt!  

 
Meer informatie en aanmelding via Monique Kleijnen van De Bemiddelingskamer 06-39839515 
of info@debemiddelingskamer.nl of www.debemiddelingskamer.nl De Bemiddelingskamer is 
uitvoerder van buurtbemiddeling in de gemeenten Bergen, Alkmaar en Heerhugowaard. 
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