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VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

AAN DE SLAG VOOR
VEILIGE ACHTERPADEN
Een veilig gevoel is wel zo prettig. Dat zit soms in kleine dingen, zoals
de achterpaden tussen woningrijen in onze dorpen. Als HBV roepen we
bewoners op om samen met OFW deze steegjes op te knappen.
Dat voelt al veel veiliger.
Het begon met een proef

geschikte oplossing. Een idee was dat elke bewoner zelf

De gemeente en OFW hebben samen als proef de

een tuinlamp op zonne-energie op zijn/haar schutting

achterpaden van de gemoderniseerde Chaletwijk in

aan het achterpad ophangt. Een leuk en energiebespa-

Dronten verlicht. Om zo criminaliteit tegen te gaan en de

rend idee, simpel, makkelijk en goedkoop, maar helaas

veiligheid voor de bewoners te bevorderen. Dit is waar-

niet overal te realiseren. Vele bewoners hebben immers

schijnlijk niet voor alle achterpaden haalbaar, vanwege

een groenhaag, waar je geen lamp aan kunt hangen.

de hoge investering. Aan de hand van overlast en
klachten wordt bekeken, waar bij andere achterpaden

Nu de achterpaden vrij maken

verlichting een oplossing kan zijn.

Wat kunnen we wel doen? Om problemen met de achterpaden op te lossen, hebben we de bewoners nodig. Zorg

Leerlingen deden onderzoek

als bewoner dat uw groenhaag of schutting niet over het

OFW heeft heeft vorig jaar aan technasium-leerlingen

voetpad hangt, verwijder het onkruid langs de schutting/

van het Almere college in Dronten gevraagd om de

groenhaag. Gebruik het achterpad niet voor opslag of

problemen te analyseren en een oplossing te bedenken.

het plaatsen van containers. Liggen er stoeptegels los of

De oplossingen die ze na onderzoek en het spreken van

ontbreken ze, meld dit bij OFW, zodat OFW dit kan (laten)

de bewoners hadden bedacht, liepen zeer uiteen. Van

herstellen. Niet alle achterpaden zijn van OFW, sommige

leuke en grappige ideeën naar goede bruikbare oplos-

zijn van de gemeente; dit zoekt OFW voor u uit.

singen, maar helaas niet allemaal te realiseren.
Samen maken we er werk van
Zonne-energieverlichting als idee

Zijn er buren die ook na uw verzoek de groenhaag niet

Deze onderzoekjes gaven wel informatie om de

willen snoeien of de hangende schutting niet willen

problemen met de achterpaden uit te werken naar een

herstellen/verwijderen? Meld dat bij OFW, zodat er actie
ondernomen kan worden. Zonder melding kan OFW niet
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weten hoe het met een achterpad gesteld is. Daarom is
het belangrijk dat u dit doorgeeft aan OFW, zodat we er
samen voor kunnen zorgen dat de achterpaden vrij en
veilig zijn.
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