
Hou je voetpad proper

Elke inwoner is verplicht om het
voetpad voor de woning proper
te houden en dat in elk seizoen!

In deze folder enkele tips!

Contact

Lokaal bestuur Assenede

09 341 95 95
info@assenede.be

Kasteelstraat 1-3
9960 Assenede

Iets melden?
Wil je iets melden?  Dat kan via:
www.assenede.be/nl/melden

 

Zwervuilpeters en -meters
Wil je graag je steentje

bijdragen bij het proper
houden van onze

gemeente? Geef je dan op
als zwerfvuilpeter of -

meter bij de milieudienst.

Verantwoordelijke
onderhoud voetpad

Eigenaars of huurders van
gebouwen of percelen zijn
verantwoordelijk voor het
onderhoud van hun voetpad.
Voor appartementen is de
bewoner van het gelijkvloers
appartement aan de voorkant
verantwoordelijk voor het
onderhoud van het voetpad.
Woont er niemand op het
gelijkvloers dan de bewoners
van de 1ste verdieping
verantwoordelijk, daarna de
bewoners van de 2de
verdieping en zo verder.

OPGELET!
Wie zijn voetpad verwaarloost,
riskeert een GAS-boete!



Lente en zomer Herfst Winter
Maak je voetpad en goot proper en

verwijder onkruid.
Onkruid 

Veeg je voetpad met een harde borstel, zo
voorkom je de groei van onkruid.
Gebruik een onkruidbrander of kokend water om
de wortels te verwijderen.
Trek het onkruid uit met de hand en zorg ervoor
dat je de wortels ook mee uittrekt.
Chemische producten zijn verboden want die
kunnen ook andere planten schaden.
Hou je van groen in je straat? Vraag dan de
toestemmening om een geveltuintje aan te
leggen.

Afval en zand
Veeg afval en zand niet in de riolering, maar
gooi het in de vuilnisbak. Zo vermijd je
verstoppingen en schade.

Tuinen en beplantingen
Snoei tijdig je planten en bomen die vlakbij het
voetpad staan. Zo vallen er geen bladeren of vuil
op het voetpad. Ook eventuele verkeersborden
en -lichten blijven zo duidelijk zichtbaar.

Bladeren maken het voetpad gevaarlijk
glad..

Gevaarlijk glad
Bladeren kunnen het voetpad en de straat
gevaarlijk glad maken voor voetgangers en
fietsers. Bovendien kunnen de bladeren ook
de riolering verstoppen.
Verzamel de bladeren van het voetpad en de
goot. Zo zorg je zo voor een veilige doorgang.

Hou je voetpad sneeuwvrij.

Jijzelf bent verantwoordelijk om het voetpad
voor je woning sneeuwvrij te maken.
Veeg de sneeuw met een sneeuwschop op een
hoop dicht tegen je huis en/of gebruik
strooizout.
Veeg de sneeuw niet in de goot of op straat 
 en voorkom zo dat de riool geblokkeerd
geraakt.
Om de strooiwagens vrije doorgang te geven,
parkeer je je auto best tegen het voetpad en
niet te dicht bij de straathoek
Hou je van sneeuw? Vraag dan een
'sneeuwstraat' aan. 


