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Als u last heeft van uw buren
Los het samen op
Prettig samenwonen in een fijne buurt, dat wil eigenlijk
iedereen. Maar soms kunt u last hebben van buren.
Bijvoorbeeld van harde muziek, herrie van kinderen of
huisdieren, spullen die in de weg staan. Of misschien heeft u
zelfs ruzie met uw buren. In deze folder leest u wat u kunt
doen.

iedereen lekker wonen

Meer tips?
Kijk op www.problemenmetjeburen.nl

Praat met elkaar
Praat eerst met de persoon van wie u last heeft. Buren weten misschien niet dat een
ander last van hen heeft. Probeer uit te leggen waar u last van heeft en wat dit voor u
betekent. Een goed gesprek kan al veel oplossen. Bekijk ook de tips in deze folder!

Tips voor een goed gesprek
Ga met uw buren om zoals u graag wil dat een ander met u omgaat.
Wacht niet te lang. In het begin ergert u zich misschien alleen maar een beetje
ergens aan. Maar dat kan snel veranderen. Een klein probleem is gemakkelijker te
bespreken dan een groot.
Kies een goed moment. Ga niet naar uw buren als u zelf heel boos bent. Wacht op
een moment waarop u juist geen last heeft van uw buren.
Vertel uw buren dat u graag wilt praten en vraag of het op dat moment kan. Als het
nodig is, kunt u een afspraak maken voor een moment waarop u en uw buren allebei
tijd hebben.
Bedenk van tevoren al wat u wilt zeggen. Maak een lijstje. Schrijf voorbeelden op.
Daarmee kunt u uw klacht concreet maken.
Luister naar wat uw buren te zeggen hebben over de situatie. Hoe is het voor hen?
Besteed zo min mogelijk aandacht aan wie er gelijk heeft of wie de schuld heeft.
Stel aan uw buren voor om samen oplossingen te bedenken. Zo kan de situatie voor
u allebei beter worden.
Maak duidelijke afspraken met elkaar. Spreek bijvoorbeeld ook af om binnenkort
nog eens met elkaar te praten. Dan kunt u bespreken hoe het gaat met u en uw
buren.

Als praten niet helpt
Helpt het niet dat u met uw buren heeft gepraat? Of kunnen uw
buren niets veranderen aan hun gedrag? Neem dan contact op
met ons. Wij kunnen u advies geven. Soms raden we aan om
Buurtbemiddeling om hulp te vragen. Verderop leest u daar me
er over. U kunt ons bellen op 088 281 60 00. U kunt ook via de
website contact met ons opnemen. www.brabantwonen.nl

Wanneer kunnen anderen u helpen?

Zorg zelf ook dat buren geen last hebben
van u

Buurtbemiddeling

Hou rekening met elkaar. Zo zorgt u zelf

Medewerkers van Buurtbemiddeling

ook dat anderen geen last van u hebben.

kunnen met u en uw buren samen praten.

Klussen mag, maar hou hierbij wel

Ze kunnen helpen bij het bedenken van

rekening met uw buren. Geeft u een

oplossingen of bij het maken van

feestje? Waarschuw dan van tevoren uw

afspraken. Ze hebben hiervoor trainingen

buren. Luistert u graag naar muziek? Zet

gehad. Buurtbemiddeling is gratis.

de geluidsboxen dan op vilt of op rubber.
Dan trilt het geluid minder door naar

Oss

andere huizen. Denk er ook eens over om

Ons Welzijn, telefoonnummer 088

een koptelefoon te gebruiken.

3742525,
buurtbemiddelingoss@ons-welzijn.nl.
’s-Hertogenbosch
Buurtbemiddeling 073, telefoonnummer
073 203 24 50,
info@buurtbemiddeling073.nl.
Politie
Heeft het probleem te maken met drugs,
vernielingen of crimineel gedrag? Bel dan
de politie. Ook voor hele ernstige last van
herrie of bij ernstige ruzie, belt u de
politie.
Gemeente
Heeft u last van muizen, kakkerlakken of
ander ongedierte? Neem dan contact op
met de gemeente.

Hou rekening met elkaar.
Geeft u een feestje?
Waarschuw dan van tevoren
uw buren.

Contact

Online zelf regelen
mijnbrabantwonen.nl
Email: info@brabantwonen.nl
www.brabantwonen.nl
Kijk bij “ik ben huurder” of ga naar de veelgestelde vragen.

Bellen

Langskomen

Bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Open van 8.30 tot 12.30 uur

(088) 28 16 000

Venusstraat 2, Oss
Graafseweg 294, ’s-Hertogenbosch

iedereen lekker wonen
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