Werkwijze ABC Team
U kunt uw vraag of probleem melden bij één van de samenwerkingspartners in
het ABC- team. Er wordt zo snel mogelijk een afspraak met u gemaakt met als
doel het in kaart brengen van het probleem.
Vervolgens zal door middel van het voeren van gesprekken met alle betrokken
partijen aan een oplossing worden gewerkt.
Er worden afspraken gemaakt die bijdragen om het probleem op te lossen, de
sfeer te verbeteren en de kans op herhaling te verkleinen.

‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’
Het is voor iedereen belangrijk om in een prettige buurt te wonen. Er kunnen
echter situaties zijn die het wonen minder prettig maken.

Aan het eind van het proces wordt verslag
gedaan aan de betrokken buurtbewoners en/of
instanties.

Zijn er onderlinge problemen bij u in de wijk? Dan kan buurtbemiddeling iets voor
u betekenen. Het ABC-team (Aanpak Buurt Conflicten) bestaat uit goed opgeleide
personen die luisteren, onderzoeken en bemiddelen.

Wie werken mee met het ABC?
- Stichting Accolade
- Wonen Zuidwest Friesland

Hoe bereikt u het ABC-team?
U kunt het ABC-team bereiken via alle samenwerkingspartners, zie voor
contact gegevens de achterkant van deze folder, maar bij voorkeur via de
Coördinator Sociaal Team,  06-19943601.

- Wijkagenten
- Miks welzijn

De ondersteuning van het ABC-team is kosteloos in de regio Skarsterlân.

- Sociaal Team

Wat wil het ABC-team bereiken?
Het doel van het ABC-team is om samen met de bewoners de leefbaarheid in de
buurt te verbeteren. Hoe eerder zij op de hoogte zijn van een probleem, hoe
sneller en beter het opgelost kan worden.

Dus wacht niet langer…
het ABC-team is er om samen met u conflicten op te lossen.

Samen werken aan de samenleving!
Voor aanmelding van bemiddeling kunt u contact opnemen met de
Coördinator Sociaal Team,  06-19943601.

Aanpak Buurt
Conflicten
ABC Team
‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’

Voor meer informatie:

regio Skarsterlân
Gemeente De Friese Meren
 0513-433633
www.accolade.nl

 0514-608080
www.zuidwestfriesland.nl

 0513-414593
www.miks-welzijn.nl

