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UW TUIN HOUDT NIET
OP BIJ HET TUINHEK
Niet iedereen heeft even groene vingers, maar een tuin schept
verplichtingen. Hieronder enkele aandachtspunten en tips voor een
mooie en veilige tuinomgeving.

Voor velen stopt tuinieren bij het tuinhek of de schut-

Snoei de heg, houd de schutting recht

ting. Even aan de andere kant het onkruid verwijderen

Aan de achterzijden van de huurwoningen van OFW

en de bezem er langs halen doet niet iedereen. Zou

zijn brandgangen, maar deze zijn niet altijd even goed

het niet mooi zijn om dit wel te doen? Want dan zien

toegankelijk. Soms staat er hoog onkruid of groeit

onze straten er netter en schoner uit. En doordat er

overhangend groen. Soms hangen schuttingen zelfs

geen onkruid langs/tegen groeit, droogt het hout eerder

half over het pad heen, omdat ze aan vervanging toe

waardoor houtrot minder snel gebeurt. Zo heeft u

zijn. Voor uzelf is die smalle doorgang niet fijn, maar

langer plezier van de schutting of het tuinhek.

denk ook aan hulpdiensten die er langs moeten. In geval
van nood telt elke seconde. Dus ruim baan voor deze

Onkruid: uitglijden en struikelen

mensen. Dat betekent dat u de heg tijdig moet snoeien.

Onkruid, daar heb je toch geen last van? Nou, toch wel.

Als uw schutting over het pad (dreigt) te hangen of is

Ter vergelijk: ’s winters ruimen de meeste mensen wel

omgewaaid, bent u verantwoordelijk dit zo snel mogelijk

de sneeuw op. Niemand wil op zijn geweten hebben

te verhelpen of te verwijderen.

dat er iemand onderuit gaat en letsel oploopt. Mooi dat
mensen daar aan denken. Met onkruid werkt het kenne-

Pas op voor brandgevaar in achterpad

lijk anders, terwijl dat zeker ook tot gevaarlijke situaties

Het achterpad moet geheel vrij zijn, en mag niet gebruikt

kan leiden. Want over nat onkruid kun je uitglijden en

worden als opslag, zoals overgebleven stoeptegels of

over een grote pol kun je struikelen. Maar bij die risico’s

stalling van uw containers. Dit zijn belemmeringen,

staat bijna niemand stil. Onze tip: steek af en toe het

maar de containers zijn ook gevoelig voor brandgevaar.

onkruid weg. Kleine moeite, groot plezier.

Een sigaret in de container en de brand begint zonder
dat iemand het ziet, hoort of ruikt. Pas als de vlammen
zichtbaar zijn, wordt de brand opgemerkt. Zeker met het
vuurwerk rond de jaarwisseling staat veiligheid voorop.
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Daarom ons verzoek: houd uw achterpad vrij!
De HBV wenst u een veilig en gezond 2019 toe!

OFW Vizier | december 2018

