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Huidige tekst: (geen) 

Voorgestelde nieuwe tekst: (toe te voegen)  

3.1.6 Glazen afscheiding 

Indien het glas kapot en er sprake is van (gevaarlijk) glas dat uitsteekt, vervangt de VVE de glazen 

afscheiding. Indien het glas gebarsten is en er geen direct gevaar is, vervangt de VVE de glazen 

afscheiding niet.  

Huidige tekst: 

3.3.8 Uit-/aanbouwen en afscheidingen 

a. Het is niet toegestaan om op balkons, op galerijen of in de tuinen uitbouwen, schuurtjes of 

enig ander bouwwerk te plaatsen. Denk hierbij aan de vorm van een hekwerk, een 

schutting, bamboe- of groenafscheidingen en dergelijke. Het bestuur schouwt het pand 

regelmatig en handhaaft deze regeling op kosten van de betreffende eigenaar/bewoner. 

b. Het is toegestaan om schuttingen of hekwerken in de privétuin te plaatsen, mits deze niet 

hoger zijn dan de gemeenschappelijke beukenhaag. 

c. Ook afscheidingen in de vorm van beplanting zijn toegestaan. Indien de beplanting tussen 

twee privétuinen in wordt geplaatst, dan mag deze niet hoger zijn dan het glazen privacy 

scherm. 

Voorgestelde nieuwe tekst:  

3.3.8 Uit-/aanbouwen en afscheidingen 

a. Het is niet toegestaan om op balkons, op galerijen of in de tuinen uitbouwen, schuurtjes of 

enig ander bouwwerk te plaatsen. Denk hierbij aan de vorm van een hekwerk, een 

schutting, bamboe- of groenafscheidingen en dergelijke. Het bestuur schouwt het pand 

regelmatig en handhaaft deze regeling op kosten van de betreffende eigenaar/bewoner. 

b. Het is toegestaan om een afscheiding voor of tegen het glazen privacy scherm te plaatsen, 

mits deze afscheiding binnen de contouren van het glazen privacy scherm blijft. 

c. Het is toegestaan om schuttingen of hekwerken in de privétuin te plaatsen, mits deze niet 

hoger zijn dan de gemeenschappelijke beukenhaag. 

d. Ook afscheidingen in de vorm van beplanting zijn toegestaan. Indien de beplanting tussen 

twee privétuinen in wordt geplaatst, dan mag deze niet hoger zijn dan het glazen privacy 

scherm. 


