
Een tuin is bedoeld om van te genieten. Om het mooi en veilig te houden, heeft OFW 
rondom het erf van uw woning enkele voorzieningen aangebracht, zoals beukenha-
gen en steegverlichting. Zo houden we de buurt leefbaar. Natuurlijk bent u zelf vrij 
om uw tuin verder naar wens in te richten.

Gebruikerskaart  
Erfafscheidingen en steegverlichting

Beukenhaag voor/naast huis 

Aan de voorzijde van alle woningen - en aan de zijkant van 

hoekwoningen - in uw straat is een beukenhaag aangeplant. 

Deze maakt onderdeel uit van het beeldkwaliteitsplan van de 

gemeente. Het idee daarachter is dat deze hagen ten goede 

komen aan het straatbeeld. Daarom laat OFW de beukenhaag 

2 maal per jaar snoeien. U heeft er dus geen onderhoud aan; 

u mag de haag dus ook niet (laten) verwijderen.

•  Signaleert u schade aan de haag (zoals een dood boompje)? 

Dat kunt u aan ons melden.  

Andere erfafscheidingen

U bent vrij om voor een heg of schutting achter uw woning of tussen uw buren te kiezen.

• Voor het plaatsen van een erfafscheiding op de erfgrens heeft u toestemming van de buren nodig. 

Dan gaat het namelijk om gezamenlijk eigendom. De kosten kunt u logischerwijze delen. 

• Als u de erfafscheiding op uw éigen grond zet, moet u de kosten zélf betalen. U heeft geen 

toestemming nodig van uw buren. Wel moet u zich houden aan de regels voor erfafscheidingen.

Regels voor erfscheidingen

• Hoogte: een heg of schutting naast en achter de woning mag maximaal 2 meter hoog zijn; vóór het 

huis maximaal 1 meter. 

• Afstand: een heg mag niet binnen 50 centimeter van de erfgrens staan; een boom moet minimaal  

2 meter van de grens af staan (te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom).

Verlichting van de steeg

Achter uw woning staat een houten berging. Bij een aantal bergingen in uw straat is aan de steegzijde 

een LED-armatuur op schemerschakeling gemonteerd. Deze voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen; dat betekent dat de steeg altijd goed verlicht is: een veilig en prettig gevoel. OFW zorgt voor het 

onderhoud van deze verlichting.

•  Signaleert u een defect aan de lamp, dan kunt u dat ons melden.

Samen houden we de buurt mooi en leefbaar!
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