
Burenirritaties in coronatijd. 
5 TIPS van Buurtbemiddeling

Tip 1. Wacht af
Wie dicht op andere mensen woont, bijvoorbeeld in een flatgebouw, zal een
zekere mate van leefgeluiden accepteren. Aan geluiden tot en met 65 decibel,
zoals achtergrondmuziek of pratende mensen, raken mensen na zo’n twintig
minuten gewend. Wacht bij geluidsoverlast dus eerst even af. Als je het na een
langere tijd nog vervelend vindt, dan bestaat de kans dat het geluid niet zal
wennen. Je kunt besluiten het voor deze ene keer te laten voor wat het is,
omdat je eigenlijk nooit ‘gedoe’ met de buren hebt.

Tip 2. Scherm je af
Ervaar je burenoverlast van leefgeluiden die moeilijk te voorkomen zijn, zoals
praten, lopen of spelende kinderen? Probeer jezelf ervoor af te schermen. Ga
een wandelingetje maken als de buurkinderen op de trampoline springen of
zet je eigen radio aan als je er last van hebt dat je de buren hoort lopen of
praten.

Tip 3. Niet slim: koekje van eigen deeg
Als de overlast aanhoudt, is het verleidelijk om de buren een koekje van eigen
deeg te geven. Dat is geen goed idee. Je kiest dan de aanval om het conflict te
beslechten. En jouw aanval lokt uit dat je buren ook in de aanval gaan. Het
advies is dan ook: wacht niet te lang om contact met je buren op te nemen en
doe dit op een moment dat je rustig bent. Een vriendelijke opstelling maakt de
kans groter dat de buren meewerken.

Tip 4. Brief in de brievenbus doen
Het kan spannend zijn om de buren aan te spreken op de overlast die ze
veroorzaken. In deze coronatijden is het niet altijd mogelijk om volgens de
RIVM-richtlijnen een gesprek aan te gaan. Je kunt besluiten om een briefje bij
de buren in de brievenbus te doen. Let wel op de toon en de manier waarop je
iets schrijft, want misschien zijn de buren zich van geen kwaad bewust. Vertel
wat er lastig voor je is, zodat de buren er begrip voor krijgen en willen
meedenken in oplossingen. 

Tip 5. Bel Buurtbemiddeling
Bij Buurtbemiddeling treden getrainde vrijwilligers op als bemiddelaar tussen
buren om zo samen tot een oplossing te komen. In vele gevallen levert
bemiddeling een positieve bijdrage, waardoor erger voorkomen wordt.
Bemiddelaars komen momenteel niet bij mensen langs, maar kunnen wel op
een andere locatie persoonlijk met partijen in gesprek gaan, of telefonisch
ondersteuning bieden. Voor hulp bij het opstellen van een brief kun je bij
Buurtbemiddeling terecht, en ook voor een luisterend oor zijn de vrijwilligers
beschikbaar.
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