
2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

Uw tuin, uw onderhoud

EEN NETTE TUIN:
Uw tuin hoort bij uw woning. De tuin 
moet u dus ook onderhouden. Zorgt 
u ervoor dat uw tuin netjes is en blijft? 
Dat is prettig voor u en uw buren.

ACHTERPADEN EN STEGEN:
Houdt de gemeenschappelijke
achterpaden en stegen achter uw
woning vrij van onkruid, overhangende 
heggen, afval en goederen. Zet hier 
geen afvalcontainers neer.

BOMEN:
Bomen plant u minimaal 2 meter
uit de erfgrens en mogen niet hoger
worden dan 6 meter.

TUIN EN KLIMAAT:
Zorg dat niet de hele tuin betegeld is.
De tuin kan dan een zware regenbui 
beter verwerken en het riool stroomt 
minder snel over. Een regenton in de 
tuin levert u gratis water op droge 
momenten.

UW HUIS HEEFT EEN TUIN
Dat betekent dat u de tuin en het
achterpad/steeg moet onderhouden.
Zo kunt u genieten van uw tuin en
blijft de buurt er netjes uitzien.

PROBLEMEN MET UW EIGEN TUIN
OF EEN TUIN IN DE BUURT?
Misschien kunt u de buren helpen of
kunt u zelf wel wat hulp gebruiken?
Neemt u dan contact op met WSZ.
Eén van onze bewonersconsulenten
komt dan bij u langs. U kunt contact
met ons opnemen via (0497) 51 78 35
of info@wsz.nl. 

ONKRUID WIEDEN EN SNOEIEN:
Zorg dat uw tuin vrij is van onkruid en 
een verzorgde indruk maakt. Snoei 
hagen en bomen regelmatig zodat er 
geen overhangende takken zijn.

SCHUTTING:
Uw schutting is heel en als deze
kapot is herstelt of vervangt u deze. 
De schutting in uw achtertuin mag 
maximaal 2 meter hoog zijn.

TUINMEUBELEN:
Zet in uw tuin alleen tuinmeubelen
en andere spullen die in een tuin 
horen, geen huisvuil. Grofvuil kunt u 
door de gemeente laten ophalen.


