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VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

JE TUIN ONDERHOUDEN,
DAT HOORT ER GEWOON BIJ
Een ergernis van vele huurders is het tuinonderhoud van anderen.
Soms hebben ze gelijk. Aan sommige tuinen wordt niks gedaan,
of staan vol opslagmateriaal. Daar is deze niet voor bedoeld. Tijd
dus om even de tuin in te gaan: hoe houden we het leefbaar, voor
jezelf en voor de ander?
Hoe je de tuin inricht, bepaal je zelf. Maar elke tuin heeft

antwoord nogal eens: ‘Ik heb het geld er niet voor’. Maar

onderhoud nodig. Er staat ook in de huurvoorwaardes dat

een tuin onkruid vrij houden kost geen geld; enkel wat tijd

je verantwoordelijk bent om je tuin bij te houden. Dat bete-

om het te verwijderen, met een mesje, krabber of schoffel.

kent bijvoorbeeld: geen woekerend onkruid en zorg dat de

Of gewoon met de hand; hoe sneller je het aanpakt, hoe

erfafscheiding (schutting of heg) onderhouden wordt. En

gemakkelijker je de hele wortel eruit trekt. En hoe minder

gebruik de tuin niet als opslag van spullen die je niet meer

tijd je ermee kwijt bent, als je het regelmatig bijhoudt.

gebruikt of naar de Milieustraat moeten.
Bespreek uw ergernis met de ander
Grind of steen, onkruid groeit overal doorheen

Regelmatig leiden tuin-irritaties tot burenconflicten. Terwijl

Over de inrichting van de tuin: gras is mooi en neemt

je dat met een beetje begrip voor elkaar kunt voorkomen.

regenwater op. Wel moet je het van voorjaar t/m najaar

Als u zich ergert aan andermans tuin, vertel diegene dan

wekelijks maaien. Is de tuin bestraat, dan kan tussen de

eens waarom u die hinder ervaart. Misschien is er een

tegels of stenen toch onkruid groeien. Met wat regen en

goede reden voor het achterstallige onderhoud, en kunt

zon schiet het de grond uit. Houd het netjes door dat tijdig

u samen tot een oplossing komen. Laten we er dus met

weg te halen. Ook een mooie grindlaag ontkomt niet aan

elkaar voor zorgen dat elke tuin er schoon, veilig en netjes

onkruid; eens per maand weghalen is aan te raden.

bij ligt.

Tips om onkruid te verwijderen
Als een huurder wordt aangesproken over de tuin, is het
Komt u er met uw buren toch niet uit?
Dan kunt u een overlastmelding doen
via de website: www.ofw.nl/overlast. De
medewerkers Leefbaarheid beoordelen
De HBV
behartigt al
ruim 20 jaar uw
huurbelangen!

HBV
Postbus 193
8250 AD Dronten
06 - 38 34 81 87
www.huurdersbelangenvereniging.nl

of en welke actie genomen wordt.
U krijgt altijd reactie.
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