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Spreekuren wijkpleinen 2020 
 
Met ingang van 1 januari 2020 houden wij elke twee 
weken een spreekuur op zes wijkpleinen binnen de 
gemeente Den Bosch. Dat betekent voor u als bewoners 
dat u kunt binnenlopen voor vragen.  
 
Als u problemen heeft met de buren, u komt er samen 
niet uit of u vindt het moeilijk om de buren aan te spreken, dan kunnen onze bemiddelaars u helpen 
om het contact en gesprek tot stand te brengen. Als u alleen informatie wilt over wat 
Buurtbemiddeling073 van u kan betekenen bent u ook van harte welkom. 
 
Hieronder staat een overzicht van waar en wanneer we aanwezig zijn.  
 
 

Nieuw Zuid HDR Boschveld Perron3 De Kiek Helftheuvel 

Wilma 
13/1-2020 
Elke 2 weken 
op maandag 
09.00-10.30 u 
 
24 februari 
carnaval en 1 
juni 2e 
pinksterdag 
geen 
spreekuur 

Wilma 
21/1-2020 
Elke 2 weken 
op dinsdag 
09.00-10.30 u 
 
14 april 2e 
paasdag geen 
spreekuur  

Wilma 
14/1-2020 
Elke  2 weken 
op dinsdag 
13.00-14.30 u 
 
2 juni geen 
spreekuur 
 
 

Marleen 
16/1-2020 
Elke 2 weken 
op donderdag 
09.00-10.30u 
 
21 mei geen 
spreekuur ivm 
Hemelvaart  

Marleen 
17/1-2020 
Elke 2 weken 
op vrijdag 
09.00-10.30u 
 
8 mei geen 
spreekuur ivm 
vakantie 

Marleen 
20/1-2020 
Elke 2 weken 
op maandag 
13.00-14.30u 
 
In april alleen 
aanwezig op 
20 april 
In mei alleen 
aanwezig op 
25 mei 

 
 
Als u zich meteen wilt aanmelden kan dat natuurlijk ook. Op onze website kunt u een meldformulier 
invullen en via de website direct naar ons mailen.  
Rechtstreeks mailen of bellen kan natuurlijk ook. Zie onderstaande gegevens.  
 
Wij ontmoeten u graag! 
Team Buurtbemiddeling073 
 
 
 
 
 www.buurtbemiddeling073.nl 
 info@buurtbemiddeling073.nl 
 073 203 24 50 
 
  
 
Buurtbemiddeling073 
• helpt partijen om samen te zoeken naar hun eigen oplossingen • is onpartijdig en neutraal • draagt geen 
oplossingen aan • stelt zich respectvol op naar de partijen • legt geen inhoudelijke informatie vast zonder uw 
toestemming • deelt geen inhoudelijke informatie met andere organisaties zonder uw toestemming • is 
kosteloos voor bewoners. 
 

Neutraliteit  Respect  Verbinden  Eigen verantwoordelijkheid 

http://www.buurtbemiddeling073.nl/

