Tuinbrochure

1.

Inleiding
Oost West Wonen vindt het erg
belangrijk dat mensen fijn wonen
in hun woning en woonomgeving.
Onze corporatie wil huurders
een plek bieden waarin zij
zich thuis voelen. Een prettige
woonomgeving zorgt voor rust,
veiligheid en leefgenot.
Met onze 6.500 woningen zijn wij dé sociale
verhuurder op Goeree-Overflakkee. Oost
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West Wonen doet meer dan woningen
bouwen, verhuren en verkopen. We
besteden veel tijd, geld en energie aan het
leefbaar maken en houden van de omgeving
waar onze woningen staan.
Samen met onze huurders willen wij de
woonomgeving blijven verbeteren.
Wij geven u in deze tuinbrochure graag
enkele tips voor het onderhoud van uw tuin
en de manier waarop Oost West Wonen u
daarbij kan helpen. Daarnaast zetten wij de
gezamenlijke verwachtingen op een rij.
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2.

Waarom een tuinbrochure?
Samenwerking met de gemeente
en andere organisaties

De meeste woningen van Oost West Wonen
hebben een tuin. Als huurder kunt u deze tuin
inrichten naar uw eigen smaak en wensen. Oost
West Wonen verwacht dat er regelmatig onderhoud wordt gepleegd aan de tuin.
Smaken verschillen en daarom bemoeit Oost West
Wonen zich niet met de inrichting van de tuin. We
vinden het echter wél belangrijk dat uw voor- en
achtertuin een groene uitstraling heeft. Wij vragen
u de tuin niet volledig te bestraten. Een groene
tuin zorgt namelijk voor een goede afwatering en
verbetering van de luchtkwaliteit.

De gemeente Goeree-Overflakkee is een groene
gemeente. Om deze prachtige omgeving te
behouden en te versterken, werkt Oost West
Wonen samen met lokale (groene) organisaties,
inwoners en de gemeente.
Oost West Wonen wil in samenwerking met de
gemeente Goeree-Overflakkee een goede woonomgeving bouwen en onderhouden. Veel groen
geeft een fijn gevoel in de wijk.

Een opgeruimde tuin is prettig voor uzelf en voor
uw buren. Iedereen wil toch graag wonen in een
leefbare, nette en schone buurt? In deze brochure
zijn de leefregels als het gaat om tuinonderhoud
vastgelegd.
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3.

Wat mag u verwachten
van Oost West Wonen?
Oost West Wonen heeft enkele plichten ten aanzien
van uw tuin. Hieronder zetten wij deze op een rij.
Gemeenschappelijke paden/buitenruimte
Oost West Wonen zorgt voor de aanleg van
gemeenschappelijke (achter)paden, brandgangen
en stegen1. Het technisch onderhoud is de
verantwoordelijkheid van Oost West Wonen.
De huurder dient het gehele jaar door de paden
onkruidvrij te houden. In de winterperiode hoort hier
ook het sneeuwvrij maken van de achterpaden en
stoepen bij.
Reparaties
Wanneer reparaties (aan brandpaden) nodig
zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van flinke
verzakking of losliggende tegels, zorgt Oost West
Wonen ervoor dat dit probleem wordt opgelost. De
opzichter bepaalt of er een reparatie dient te worden
uitgevoerd.

1 Indien het pad behoort tot eigendom van de gemeente, is Oost West Wonen niet
verantwoordelijk voor het onderhoud.

4.

Wat verwacht
Oost West Wonen van u?
• U bent zelf, samen met de andere bewoners uit uw blok,
verantwoordelijk voor het onkruidvrij houden van het pad.
Ook het verwijderen van overhangende takken uit uw tuin
hoort hierbij.
• Zorg ervoor dat het groen uit uw tuin de toegankelijkheid
van het achterpad niet belemmert.

In de huurovereenkomst hebben wij samen met u enkele afspraken gemaakt over het onderhoud van de tuin. Hieronder
leest u deze afspraken:

Een tuin is een tuin
Gebruik de tuin alleen als sier- en/of moestuin en maak er een
plek van waar u zich prettig voelt. De tuin is niet bedoeld om
uw auto, motor, caravan, boot of aanhanger te stallen of te
parkeren. Ook andere zaken zoals bouwmaterialen, huisraad,
oude/kapotte (tuin)meubelen en afval horen niet in uw tuin.
Tot slot is de tuin geen uitlaatplaats voor honden.

Plaatsen van bomen en heesters
Niet elke tuin is geschikt voor het plaatsen van bomen en
heesters. Beoordeel voordat u gaat planten of er voldoende
ruimte is.

Tuin onderhouden

Het is verstandig om bomen, heesters en beplanting niet te
dicht bij de erfgrens te plaatsen. Anders kan deze beplanting
gemakkelijk op de grond van de buren of in het achterpad
verder groeien en overlast veroorzaken. Wanneer u een boom
of heester wilt planten, houdt u zich dan aan de wettelijk vastgelegde afstanden tot de erfgrens2.

Oost West Wonen heeft een aantal richtlijnen betreffende het
tuinonderhoud:
• Maai het gras regelmatig;
• Snoei heggen, hagen en bomen;
• Bestraat uw voor- en achtertuin niet volledig. Er ontstaat
wateroverlast wanneer regenwater niet afgevoerd kan
worden;
• Verwijder het onkruid in de tuin, tussen de tegels van de
oprit, het pad naar de voor- en achterdeur en het terras;
• Vervang dode beplanting;
• Vervang kapotte planken van houten erfscheidingen;
• Zet houten erfscheidingen recht;
• Plaats geen huisraad, afval of bouwmaterialen in de tuin;
• Bent u de eerste bewoner van een nieuwbouwcomplex?
Dan legt u de tuin zelf aan;
• Het is niet toegestaan om zaken als containers, tegels of
rommel in het pad te zetten;

Die afstanden zijn minimaal:
• 2 meter voor bomen, gerekend vanaf het midden van de stam;
• 50 centimeter voor heesters en hagen lager dan 3 meter.
Dit geldt natuurlijk niet als u in overleg met uw buren een groene afscheiding op de erfgrens plaatst. Bij het aanplanten van
een haag óp de erfgrens wordt deze gezamenlijk eigendom
van beide buren, ook als de haag slechts door één van beiden
aangeplant of betaald is. Wanneer u ervoor kiest om een gezamenlijke haag te plaatsen, dan onderhoud u die ook samen.
2 Artikel 5:42 BW
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Sommige bomen en heesters, zoals
een eik, es, kastanje en beuk wortelen
diep in de grond. De wortels kunnen
kabels en leidingen in de grond makkelijk beschadigen. Het is daarom niet
verstandig om diepwortelende bomen
en heesters te planten. Wanneer de
bomen en heesters schade toebrengen
aan de woning en/of riolering zijn de
kosten voor de huurder.

Klimplanten
Om de kans op schade aan de woning tegen te gaan, vragen wij u geen
hechtende klimplanten te laten groeien
tegen de woning, schuur of andere
gebouwen. Wanneer de klimplanten
schade toebrengen aan de woning, zijn
de kosten voor de huurder.

Snoei overhangende begroeiing
De planten en bomen in uw tuin kunnen
voor overlast en hinder zorgen bij de
buren. Bijvoorbeeld doordat takken
overhangen of zonlicht ontnemen.
Snoei daarom regelmatig en verwijder
takken die op het erf van de buren
overhangen. Heeft u last van overhangende takken uit de tuin van uw
buren? Vraag uw buren dan om deze
te snoeien of haal in goed overleg de
takken zelf weg.

Overleg met de buren over de
erfafscheiding
Het plaatsen van een schutting of
groene erfafscheiding doet u in overleg
met uw buren. Een schutting, muur of
hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. In de voortuin is
de maximale hoogte 1 meter3. Voor een
groene erfafscheiding gelden afwijkende regels.
Als een erfafscheiding op de erfgrens
staat, is het een gemeenschappelijk bezit van u en uw buren. Dat betekent dat
de erfafscheiding blijft staan als u (of de
buren) verhuizen. Dit geldt ook als u de
erfafscheiding zelf heeft betaald.
Wilt u iets aan de gemeenschappelijke
erfafscheiding veranderen? Overleg
dit dan met uw buren. Zo voorkomt u
mogelijke confrontaties en conflicten.
Lukt het niet om samen met uw buren
een erfafscheiding te plaatsen of wilt u
eigenaar blijven van uw erfafscheiding,
dan dient u deze op eigen grond te
plaatsen.

Bouwen
Wilt u een schuur, overkapping, veranda, schutting, dierenverblijf, vijver of iets
anders bouwen in uw tuin? Hier gelden
bepaalde regels voor. Vraag altijd
toestemming voordat u gaat bouwen.
U doet dat door een zogenaamde
ZAV-aanvraag (Zelf Aangebrachte
Voorziening) bij ons in te dienen.

Meer informatie hierover kunt u nalezen
op onze website. Oost West Wonen
beschikt over een ZAV-Gids, deze kunt
u ook altijd raadplegen! Twijfelt u,
neem dan contact op met een van onze
opzichters via info@oostwestwonen.nl
of via 0187 - 22 11 00.

Balkons en dakterrassen
Let er bij het inrichten van uw balkon
op dat u geen zware spullen gebruikt.
Daar is het balkon of dakterras niet
voor geschikt. Bloembakken mogen
vanwege de veiligheid alleen aan de
binnenkant van het balkon gehangen
worden.

Speeltoestellen
Als u een speeltoestel, zoals bijvoorbeeld een klimrek of een trampoline
wilt plaatsen, doe dit dan in de achtertuin. De voortuin is hier namelijk niet
voor bedoeld.

Containers
Probeer vuilcontainers altijd in de
achtertuin of in de daarvoor bestemde
ruimte te plaatsen. Wanneer u containers in de voortuin plaatst, zorgt dit
voor een rommelig straatbeeld. Oost
West Wonen wil dit daarom liever niet.
Het is niet toegestaan om containers in
het achterpad te plaatsen. Dit belemmert de toegankelijkheid van het achterpad bij onder andere calamiteiten.

3 Artikel 5:49 BW
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5.

Overlast
De huurder krijgt vervolgens de tijd om het
tuinonderhoud alsnog uit te voeren. Doet de
huurder dit niet binnen de gestelde termijn,
dan laat Oost West Wonen het tuinonderhoud
uitvoeren door een hovenier. De kosten hiervoor
worden doorberekend aan de betreffende huurder.

Het doel van Oost West Wonen is dat de
leefomgeving van onze huurders netjes en schoon
is. Het is dus belangrijk dat elke huurder zich aan
bovenstaande regels houdt. Dat zorgt ervoor dat
het prettig wonen is en blijft in uw wijk.
Het kan zijn dat Oost West Wonen problemen
signaleert ten aanzien van een tuin. Ook kunnen
omwonenden een melding bij ons maken als een
tuin er onverzorgd uit ziet. Wij spreken de huurder
in eerste instantie aan of sturen een brief.

Heeft u last van de tuin van de buren? Oost West
Wonen vraagt u eerst om zelf in gesprek te gaan
met uw buren. Mogelijk zijn uw buren zich er
niet van bewust dat een bepaalde situatie bij u
overlast veroorzaakt. Probeer er altijd samen uit te
komen. Lukt dit niet, neem dan contact op met de
Woonconsulent van Oost West Wonen.

6.

Contact
Heeft u vragen over de tuinbrochure
of wilt u overlast melden?
Neem gerust contact met ons op! Oost West
Wonen is bereikbaar tijdens openingstijden op
0187 - 22 11 00, of mail naar info@oostwestwonen.nl.
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 Bel ons:

 Stuur een bericht:

Langeweg 10, Middelharnis

0187 - 22 11 00

info@oostwestwonen.nl

Maandag t/m donderdag:
8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.00 uur

Maandag t/m donderdag:
8.30 - 17.00 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.00 uur

Postadres:
Postbus 9
3240 AA, Middelharnis
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