
los het samen op!
Buurtbemiddeling helpt

Burenoverlast?
aanvraag en vervolg
• Neem contact met ons op en 

leg uit wat er aan de hand is.
• Als uw situatie voor bemid-

deling in aanmerking komt, 
komen twee bemiddelaars bij 
u langs voor een gesprek.

• De bemiddelaars gaan  
vervolgens naar uw buren 
voor een gesprek.

• Als beide buren akkoord 
gaan, plannen de bemidde-
laars een gesprek, waarbij u 
met uw buur en de bemidde-
laars om de tafel gaat.

• Een bemiddeling wordt 
afgesloten met wederzijdse 
afspraken. 

uitgangspunten
• Buurtbemiddeling is gratis.
• Bemiddelaars zijn onafhanke-

lijk en geven geen oordeel
• Iedere bemiddelaar heeft  

een training gevolgd en  
doet het werk vrijwillig.

• Iedereen werkt toe naar  
afspraken, die voor beide 
buren aanvaardbaar zijn.

• Deelname aan bemiddeling  
is vrijwillig, maar niet  
vrijblijvend. U bent  
bereid om opbouwende  
afspraken te maken.

• Bemiddelingsgesprekken  
en afspraken zijn strikt  
vertrouwelijk. 

contactgegevens
Neem voor informatie, advies en aanvragen 
Buurtbemiddeling vrijblijvend contact met ons op.

• 030 - 267 77 87
• buurtbemiddeling@meanderomnium.nl
• meanderomnium.nl/buurtbemiddeling
• Laan van Vollenhove 1014, 3706 AH  Zeist

001 001 a 0002 



een oplossing is vaak 
dichterbij dan u denkt !
Onenigheid met de buren kan heel vervelend zijn. Zeker als het niet lukt  
om hierover met elkaar te praten of samen goede afspraken te maken.  
Voordat u het weet groeit een kleine ergernis uit tot een heftige burenruzie.  
Een oplossing lijkt ver weg. Wilt u dit voorkomen en weer met uw buren door  
één deur kunnen? Dan geven wij u graag informatie en advies over hoe u in 
gesprek kunt gaan met uw buren. Wij kunnen het gesprek ook begeleiden.  
U zoekt samen naar een oplossing op maat. Zo kan iedereen prettig wonen. 

voor wie?
Buurtbemiddeling is er voor  
alle inwoners van de gemeenten 
Bunnik, De Bilt en Zeist die  
overlast van hun buren ervaren  
en samen met hen willen zoeken 
naar een oplossing. 

• U wilt een conflict met  
uw buren oplossen.

• U bent bang voor verergering.
• U zoekt een oplossing op maat 

waar u zelf invloed op heeft.
• U wilt de communicatie  

met uw buren herstellen.
• U wil niet in een juridisch  

traject belanden.

‘De hond van de buren  
jankt de hele nacht’.

‘Die mensen maken altijd  
lawaai, ik wil rust.’

‘De buren hebben ineens een 
hoge schutting geplaatst.’

‘Altijd die harde muziek,  
ik word er gek van’

Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door MeanderOmnium in opdracht van  
de gemeenten Bunnik, De Bilt en Zeist, de woningbouwverenigingen SSW,  
Woongoed Zeist en de RK Woningbouwvereniging in samenwerking met de politie.



een oplossing is vaak 
dichterbij dan u denkt !
Onenigheid met de buren kan heel vervelend zijn. Zeker als het niet lukt  
om hierover met elkaar te praten of samen goede afspraken te maken.  
Voordat u het weet groeit een kleine ergernis uit tot een heftige burenruzie.  
Een oplossing lijkt ver weg. Wilt u dit voorkomen en weer met uw buren door  
één deur kunnen? Dan geven wij u graag informatie en advies over hoe u in 
gesprek kunt gaan met uw buren. Wij kunnen het gesprek ook begeleiden.  
U zoekt samen naar een oplossing op maat. Zo kan iedereen prettig wonen. 

voor wie?
Buurtbemiddeling is er voor  
alle inwoners van de gemeenten 
Bunnik, De Bilt en Zeist die  
overlast van hun buren ervaren  
en samen met hen willen zoeken 
naar een oplossing. 

• U wilt een conflict met  
uw buren oplossen.

• U bent bang voor verergering.
• U zoekt een oplossing op maat 

waar u zelf invloed op heeft.
• U wilt de communicatie  

met uw buren herstellen.
• U wil niet in een juridisch  

traject belanden.

‘De hond van de buren  
jankt de hele nacht’.

‘Die mensen maken altijd  
lawaai, ik wil rust.’

‘De buren hebben ineens een 
hoge schutting geplaatst.’

‘Altijd die harde muziek,  
ik word er gek van’

Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door MeanderOmnium in opdracht van  
de gemeenten Bunnik, De Bilt en Zeist, de woningbouwverenigingen SSW,  
Woongoed Zeist en de RK Woningbouwvereniging in samenwerking met de politie.



los het samen op!
Buurtbemiddeling helpt

Burenoverlast?
aanvraag en vervolg
• Neem contact met ons op en 

leg uit wat er aan de hand is.
• Als uw situatie voor bemid-

deling in aanmerking komt, 
komen twee bemiddelaars bij 
u langs voor een gesprek.

• De bemiddelaars gaan  
vervolgens naar uw buren 
voor een gesprek.

• Als beide buren akkoord 
gaan, plannen de bemidde-
laars een gesprek, waarbij u 
met uw buur en de bemidde-
laars om de tafel gaat.

• Een bemiddeling wordt 
afgesloten met wederzijdse 
afspraken. 

uitgangspunten
• Buurtbemiddeling is gratis.
• Bemiddelaars zijn onafhanke-

lijk en geven geen oordeel
• Iedere bemiddelaar heeft  

een training gevolgd en  
doet het werk vrijwillig.

• Iedereen werkt toe naar  
afspraken, die voor beide 
buren aanvaardbaar zijn.

• Deelname aan bemiddeling  
is vrijwillig, maar niet  
vrijblijvend. U bent  
bereid om opbouwende  
afspraken te maken.

• Bemiddelingsgesprekken  
en afspraken zijn strikt  
vertrouwelijk. 

contactgegevens
Neem voor informatie, advies en aanvragen 
Buurtbemiddeling vrijblijvend contact met ons op.

• 030 - 267 77 87
• buurtbemiddeling@meanderomnium.nl
• meanderomnium.nl/buurtbemiddeling
• Laan van Vollenhove 1014, 3706 AH  Zeist

001 001 a 0002 


