
Buurtbemiddeling Alkmaar, Heerhugowaard en 
Bergen erkend met PLUS!  
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft onlangs 
Buurtbemiddeling Alkmaar, Buurtbemiddeling Heerhugowaard én 
Buurtbemiddeling Bergen beloond met het PLUS-certificaat. Hiermee haalde 
Buurtbemiddeling, gratis specialist in burenconflicten, drie maal afzonderlijk de 
maximale score in de landelijke kwaliteitstoets! Daarmee kwamen zij in aanmerking 
voor de hoogste waardering die zij kunnen krijgen van het CCV. Opdrachtgevers 
van het CCV zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Ministerie van 
Binnenlandse Zaken.  

Nathalie Peters, projectleider van Buurtbemiddeling voor de gemeente Alkmaar, en 
haar collega’s Esther Boehmer (Heerhugowaard) en Monique Kleijnen (Bergen) zijn 
vanzelfsprekend trots op deze speciale blijk van waardering. “Dit geeft aan dat de 
organisaties de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend 
implementeren en dat de resultaten van de bemiddelingen in alle genoemde 
gemeenten goed zijn. Inwoners van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en 
Bergen kunnen al bijna vijf jaar gratis en veilig een beroep doen op 
Buurtbemiddeling bij burenoverlast.” 
Buurtbemiddeling Alkmaar, Heerhugowaard en Bergen ontvingen 2 jaar geleden 
ook al een certificaat voor buurtbemiddeling maar om voor het PLUS-certificaat in 
aanmerking te komen werd extra gekeken naar de wijze van organisatie, de 
werkwijze, de borging, de kwaliteiten van de projectleider, de training en de 
begeleiding van de vrijwillige buurtbemiddelaars. Bovendien werden alle 
aanbevelingen van het CCV verwerkt in de werkwijze.  

De kracht van buurtbemiddeling zit hem vooral in het herstellen van de 
communicatie tussen buren. Een burenruzie ontstaat vaak juist wanneer buren niet 
meer met elkaar in gesprek willen. Dit komt vooral door emoties, onbegrip en 
aannames die in de praktijk vaak niet eens kloppen. Een bemiddelingsgesprek op 
neutraal terrein kan in zo’n geval uitkomst bieden. Tijdens een dergelijk gesprek 
worden beide buren ondersteund door twee vrijwillige buurtbemiddelaars.  
Voorafgaand dit gesprek, krijgen beide buren eerst afzonderlijk een huisbezoek van 
de bemiddelaars waarbij zij vanuit hun eigen woonkamer rustig kunnen vertellen 
wat er speelt.  

Voor gratis en vrijblijvend informatie, advies of aanmelding belt u Nathalie Peters 
voor de gemeente Alkmaar, tel. 06 - 24 36 81 53, Esther Boehmer voor 
Heerhugowaard, tel.06 - 41 46 64 50 of Monique Kleijnen voor Bergen, tel. 06 - 39 
83 95 15. De Gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Bergen alsmede 
woningcorporaties Woonwaard, Kennemerwonen, Ymere en Van Alckmaer, zijn 
officiële partners en financiers van buurtbemiddeling.  


