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BURENBEMIDDELING 
kan helpen

Burenbemiddeling Gent

Keizer Karelstraat 1
9000 Gent

Tel. 09 266 82 17
E-mail burenbemiddeling@stad.gent
Website www.stad.gent/burenbemiddeling

WENST U 
MEER INFORMATIE?

Aarzel dan niet om 
contact op te nemen.

Met respect voor uw privacy
De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die u overmaakt met respect voor uw privacy. 

Waarvoor, met wie en hoe lang?
Als u burenbemiddeling contacteert en u wenst een bemiddeling, dan geeft u toestemming om uw gegevens te 
gebruiken in het kader van Burenbemiddeling. We delen deze gegevens niet. We verwijderen uw gegevens twee 
jaar na het afsluiten van de bemiddelingsprocedure.

Uw rechten
U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en om foute gegevens aan te passen.
In sommige gevallen kunt u ook uw gegevens laten wissen.
Wilt u zich beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de website van Stad Gent  
‘met respect voor uw privacy’.
Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent.  
U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over uw rechten en privacy vindt u op de website van Stad Gent ‘met respect voor uw privacy’.

Irritaties, problemen of
conflicten met uw buren? 



Hebt u al met uw buur proberen te praten
maar geraken jullie er zelf niet uit?
Wacht niet tot de situatie uit de hand 
loopt, schakel de hulp in van buren-
bemiddeling.

WAT IS BURENBEMIDDELING?

Burenbemiddeling is een gratis dienst-
verlening van de Stad Gent met als doel 
confl icten tussen buren bespreekbaar 
te maken en samen naar een oplossing 
te zoeken.

HOE VERLOOPT DE BEMIDDELING?

Contacteer de coördinator Burenbemiddeling 
en leg de situatie kort uit.

 

Als het confl ict in aanmerking komt voor 
burenbemiddeling, komen 2 vrijwillige 
bemiddelaars op huisbezoek zodat u het 
probleem uitgebreid kan toelichten. De twee 
bemiddelaars nemen vervolgens contact op 
met uw buurman- of vrouw en gaan, als hij/
zij daarmee instemt, ook bij hem/haar op 
huisbezoek.

 

Vervolgens worden jullie uitgenodigd om 
samen rond de tafel te zitten. De bemidde-
laars modereren het gesprek zodat iedereen 
zijn standpunten, wensen en verwachtingen 
kan verwoorden.

 

De bemiddelaars zullen nooit 
een oplossing opdringen.

 

Het is belangrijk dat jullie zelf een oplossing 
vinden voor het probleem. Hierdoor zal de 
oplossing haalbaar zijn en is de kans groter 
dat de afspraken worden nageleefd. Zo kan 
het leven opnieuw aangenaam worden voor 
jullie beiden.

DE BASISPRINCIPES 
VAN BURENBEMIDDELING

Vrijwillig

Iedereen neemt deel op vrijwillige 
basis en kan op elk moment beslissen 
om de bemiddeling te stoppen.

Gratis

Burenbemiddeling is gratis voor 
iedereen die in Gent woont of verblijft.

Onpartijdig

De bemiddelaars zijn neutraal.   
Zij nemen nooit een standpunt in.

Vertrouwelijk

De inhoud van het gesprek is 
en blijft vertrouwelijk.

Overhangende takken, blaffende honden, luide 
muziek, verkeerd geplaatst vuilnis, hinderlijk 
parkeren … het zijn allemaal ergernissen die 
tot een burenruzie kunnen leiden.

WAT KAN BURENBEMIDDELING 
VOOR U BETEKENEN?

U hoeft niet de beste vrienden te worden 
met uw buur, maar Burenbemiddeling 
kan u ondersteunen bij het vinden van 
een oplossing die het samenleven 
aangenamer maakt voor iedereen.
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