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Nieuwe website voor Buurtbemiddeling073   www.buurtbemiddeling073.nl 
 
Buurtbemiddeling073 is volwassen geworden en is doorgegroeid naar een organisatie 
die wordt gedragen door vrijwilligers. Daar zijn we trots op! Dat willen we ook 
uitstralen met een nieuwe website en een nieuw logo, zodat we nog makkelijker 
herkenbaar en bereikbaar zijn voor wijkbewoners. Op dinsdag 13 oktober jl. werd 
tijdens een feestelijke bijeenkomst de nieuwe website www.buurtbemiddeling073.nl 
officieel gelanceerd door wethouder Zorg en Welzijn, Paul Kagie. 
 
Buurtbemiddeling073 is er voor alle inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch die in een 
conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Door Buurtbemiddeling073 vroegtijdig in te 
schakelen door bewoners zelf of door verwijzing vanuit een andere (hulpverlenende) 
instantie kan escalatie van een burenruzie worden voorkomen. 
Buurtbemiddeling073 gaat uit van de eigen kracht van de wijkbewoner. Bewoners leren 
conflicten oplossen in kleine kring en dit draagt vervolgens bij aan een vreedzame 
samenleving waarin plaats is voor mensen met verschillende leefstijlen en achtergrond. Met 
als doel prettig wonen en leven in iedere straat of buurt binnen gemeente ‘s-Hertogenbosch! 
 
Buurtbemiddeling073 ondersteunt dit vanaf heden nog beter door lancering van de nieuwe 
website, waar men zich kan aanmelden of informatie over onze diensten kan vinden. 
Onze vrijwilligers zijn dan nog sneller en eenvoudiger voor de wijkbewoners, verwijzers en 
andere belanghebbenden te bereiken. 
 
Aan u het verzoek een link naar de website www.buurtbemiddeling073.nl op te nemen op 
uw website of een vermelding hiervan te maken in uw wijkkrant, nieuwsbulletin etc. 
 

 
 Einde persbericht 

 
Noot voor de redactie 
 
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met: 
 

 Buurtbemiddeling073 via de mail info@buurtbemiddeling073.nl 

 Afdeling communicatie Welzijn Divers, tel. 073-6124488,-  
mobiel 06 55 32 21 47 / 06 55 322 160. 
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