
 
Bewoners steeds vaker zelf naar buurtbemiddeling, De Bemiddelingskamer 
 
 
Het aantal bewoners dat zelf aan de bel trekt bij buurtbemiddeling is de afgelopen jaren flink 
toegenomen. In 2007 kwam landelijk 23% van de aanmeldingen direct van bewoners zelf. In 
2014 is het aantal zelfmelders gestegen naar 45%. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) waar buurtbemiddeling Alkmaar, 
De Bemiddelingskamer ook aan heeft meegewerkt.  
 
Bewoners zoeken kennelijk zelfstandig naar een oplossing voor de burenoverlast, zonder zich 
direct als vanzelfsprekend te wenden tot instanties als de woningcorporatie en politie. In 2014 
verwees de politie minder bewoners met een burenconflict door naar buurtbemiddeling. Dat 
bespaart hen tijd en inspanning. 
 
Buurtbemiddeling gemeente Alkmaar 
Nathalie Peters, projectleider buurtbemiddeling van De Bemiddelingskamer werkt ruim 5 jaar 
succesvol aan het aanbieden van buurtbemiddeling in de gemeente Alkmaar. Dit gebeurt in 
samenwerking met de financiers namelijk de Gemeente Alkmaar en woningcorporaties 
Woonwaard, Kennemer Wonen, van Alckmaer voor Wonen, Ymere en Wooncompagnie. Alkmaar 
volgt de landelijke trend van groei. In 2014 hebben wij 145 aanmeldingen ontvangen waarvan 
maar liefst 64% zelfstandig contact heeft opgenomen met buurtbemiddeling. Van alle 
aanmeldingen is 66% positief afgesloten. Op het soort aanmeldingen laat Alkmaar geen verschil 
zien ten opzichte van de landelijke gegevens. Op de eerste plaats van burenruzies staat 
geluidsoverlast van personen en apparatuur, gevolgd door tuingeschillen, intimidatie of lastig 
gevallen worden door de buren. Buurtbemiddelaars bieden hierbij hun hulp, zijn getrainde 
vrijwilligers, neutraal en zetten zich belangeloos in voor leefbaarheid.  
 
 
Buurtbemiddeling biedt oplossing 
Vorig jaar kregen de buurtbemiddelingsorganisaties in totaal 12.000 meldingen van 
burenoverlast binnen. Daarvan bleek 90% geschikt voor een bemiddelingstraject. Landelijk 
werd in 2014 gemiddeld 68% van de zaken opgelost. De kans op een oplossing is het grootst als 
buurtbemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium van de woonoverlast wordt ingezet. Dan 
kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren.  
 
Meer vrijwilligers participeren 
Volgens Nathalie Peters, projectleider buurtbemiddeling van De Bemiddelingskamer, groeit ook 
het aantal vrijwilligers die voor zichzelf een rol als bemiddelaar zien weggelegd.  “In 2007 
waren er landelijk 1.000 buurtbemiddelaars actief en dat zijn er in 2014 meer dan 2.700.  
Buurtbemiddeling drijft grotendeels op de inzet van getrainde vrijwilligers. Zij helpen buren 
hun conflicten op te lossen. Zij leveren hiermee een waardevolle bijdrage aan een leefbare en 
veilige woonomgeving. Die trend past in de huidige participatiemaatschappij”. 
 
 In de gemeente Alkmaar, Heerhugowaard en Bergen wordt buurtbemiddeling in goede banen 
geleid door professionele krachten van De Bemiddelingskamer. 
 
 
 
Buurtbemiddeling iets voor u? 
Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van de gemeente Alkmaar. 
Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met De Bemiddelingskamer, 
projectleider buurtbemiddeling Alkmaar Nathalie Peters, 06 – 24 36 81 53. Mail: 
info@debemiddelingskamer.nl. Website: www.debemiddelingskamer.nl. Landelijke website: 
www.problemenmetjeburen.nl 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  
bij vragen kunt u contact opnemen met Nathalie Peters (maandag, dinsdag en donderdag) op 
telefoonnummer; 06-24 36 81 53 


