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Vrijwilligers Buurtbemiddeling 
Heerhugowaard genieten 
‘Het is altijd spannend om het 
gesprek met partijen aan te gaan’ 

Esther (midden) samen met twee buurtbemiddelaars: links Marian en rechts 
Wim. 
(Foto: Vincent de Vries/Rodi Media).  
HEERHUGOWAARD – Buurtbemiddeling Heerhugowaard bestaat nu zo’n zes jaar en heeft in al 
die achterliggende jaren ongeveer 450 meldingen gehad om conflicten tussen buren, op te lossen. De 
eerste gesprekken vinden plaats bij de bewoners thuis en het bemiddelingsgesprek is op neutraal 
terrein. 

 
Esther Boehmer, projectleider van Buurtbemiddeling voor de gemeente Heerhugowaard is trots op haar 
team van vrijwilligers. ‘’Het team bestaat uit twaalf personen, vrouwen en mannen. Zij krijgen op voorhand 
al een uitgebreide tweedaagse training en begeleiding en daarna gaan ze zelf op pad. Altijd met z’n tweetjes 
en het liefst man en vrouw. 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.’’ 

Spannend 
 
Een van de vrijwillige buurtbemiddelaars is Marian Verheugd. ‘’Mijn eerste contacten met dit fenomeen 
dateert van ongeveer vijf jaar geleden. Ik kwam in contact met de Buurtbemiddeling en ik vond het een 
uitdaging om dit te doen. Ik vergeet nooit mijn eerste afspraak. Je hebt natuurlijk een gedegen training 
gehad maar je eerste klus zeg maar, is wel even wennen. Je gaat altijd eerst naar de persoon die ons heeft 
benaderd. Na een gesprek van gemiddeld driekwartier bij de aanvrager en dan ga je daarna meteen naar de 
tweede partij, meestal de buren. Je belt aan, er is nooit van tevoren een afspraak gemaakt en dan kijkt de 
persoon in kwestie je soms heel verbaasd aan. Maar het komt bijna altijd tot een gezamenlijk gesprek. Na 
een week of zes is er een telefonische evaluatie. Vooral in voorjaar wanneer de ramen en deuren weer 
openen, is het doorgaans erg druk.'' 
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450 meldingen 
 
In de afgelopen zes jaar heeft Buurtbemiddeling, dat in het bezit is van de hoogste waardering, het 
certificaat PLUS, rond de 450 meldingen opgepakt en voor gemiddeld 75% zijn de conflicten opgelost. 
Ook vrijwillige bemiddelaar Wim Rozing is tevreden met zijn huisbezoeken. ‘’Ik doe het bijna twee jaar en 
ik moest ook even wennen de eerste keer dat ik bij twee buren op bezoek moest. Het belangrijkste is toch 
wel het luisteren naar beide partijen. Je mag als bemiddelaar nooit je eigen mening in de strijd werpen. Je 
moet je onafhankelijk opstellen. Na de twee gesprekken maak je een rapport dat door beide partijen 
getekend moet worden. Het gaat meestal om irritaties die met een goed gesprek opgelost kunnen worden. 
De opgekropte emoties zakken meteen weg na een goed gesprek. Het is wel belangrijk dat je de gesprekken 
aan gaat met z’n tweeën. Het is dankbaar werk en achteraf krijg je reacties te horen dat na onze 
bemiddeling de sfeer tussen de buren weer heeft genormaliseerd. En daar gaat het om. En het geeft mij veel 

voldoening.’’(RdeW) 

Bel voor gratis en vrijblijvende informatie, advies of aanmelding 
Esther Boehmer, telefoon 06-41466450.  
 
 
	  
	  


