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Jaarverslag secretariaat 2013. 
 
Bestuur en vergaderingen.  
 
Het bestuur vergaderde 11 keer. In verband met ziekte van Edo Poll heeft Claudine Hebeisen van de 
Werkgroep Leefbaarheid het laatste kwartaal Edo vervangen en de bestuursvergaderingen bijgewoond. 
 
In kleine groep werd vergaderd over de opzet voor en de organisatie van het feest ter gelegenheid van 35 
jaar BBK. Het feest was op 22 september 2013. 
 
Werkgroep Leefbaarheid. 
 
De werkgroep bestaat uit 2 leden. Claudine Hebeisen houdt zich bezig met groen en de woonomgeving, 
Folkert van Delft zorgt voor de informatiekast. Besloten is dat Claudine wordt bijgestaan door 2 
bestuursleden Kees Gelok en Nel Wiersma. 
 
Woonomgeving. Afgelopen jaar was er geen schouw en/of overleg met Peter Larooi de wijkopzichter van het 
Stadsdeel voor Kelbergen. Regelmatig lopen Claudine Hebeisen en Nel Wiersma door de wijk. Klachten 
worden doorgegeven via Meldpunt Klachten. Meestal via de site omdat er dan een bevestiging en 
mededeling komt wanneer het is uitgevoerd. 
 
Bomenkap. Na de schouw van december 2012 met Peter Larooi blijkt dat er in het 2

e
 kwadrant veel bomen 

weggaan onder ander omdat zij andere bomen in de groei belemmeren, de  bomen te dicht op de erfgrens, 
door de worteldruk de bestrating omhoog komt. BBK heeft tegen een aantal omgevingsvergunningen 
(kapaanvragen) zienswijze ingediend. N.a.v. hiervan is er een gesprek geweest op het Stadsdeel.  
 
Bewonersbrieven enz. 
 
Dit jaar waren er 6 bewonersbrieven verspreid waarin bewoners op de hoogte werden gebracht van de 
overleggen met Eigen Haard en andere zaken die in en om Kelbergen speelden. De bewonersbrieven en 
andere informatie werden in de informatiekast gehangen en op de website gezet.  
 
De bewoners langs het Kelbergenpad kregen een brief en de BBK regelde een gesprek hierover bij 
Rijkswaterstaat. 
 
Over de werkzaamheden op Kelbergenpad en Nellesteinpad voor de Gaasperdammerweg werd ook 
informatie in de kast en op de site gezet. In de kast werden posters opgehangen hoe de 
Gaasperdammerweg er in 2020 uit gaat zien.  
 
Eigen Haard ging ervan uit, dat er bij de werkzaamheden aan de carports voldoende parkeergelegenheid 
elders was. BBK was het hiermee niet eens en heeft – na overleg met de buurtregisseur – een “parkeerbrief” 
opgesteld. Na overleg met participatiemedewerker en wijkbeheerder werden de brieven voor het 3

e
 en 4

e
 

kwadrant  op no. 100 vermenigvuldigd dus op kosten van Eigen Haard. 
 
BBK en overige verenigingen.  
 
AGG (Actiegroep Gezondheid Gaasperdammerweg). Omdat de verbreding van de Gaasperdammerweg pas 
in 2015 gaat spelen zijn er het afgelopen jaar slechts twee vergaderingen geweest. In de laatste bijeenkomst 
werd afgesproken, dat met betrekking tot kappen en herplant de wijken afzonderlijk zouden optreden. Op de 
site van AGG wordt ook verwezen naar de website van de BBK. 
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HBO-Argus is de overkoepelende huurdersorganisatie van Eigen Haard. Bestuursleden van de BBK wonen 
de ledenvergadering bij. Van zaken die betrekking hebben op het beleid van Eigen Haard houden wij HBO-
Argus op de hoogte. Met name over totaalafrekening naar bewonerscommissies van de servicekosten, 
inplaatsen kraakwacht en het leeghalen van tuinen bij mutatie.  

Platform K-buurt. Begin 2013 bleek er behoefte bij bewoners, organisaties in de K-buurt en het Stadsdeel 
het K-buurtoverleg opnieuw op te starten. Doel is een platform te bieden voor informatie uitwisseling, 
bespreken van knelpunten en overleg tussen alle bij de buurt betrokken partijen. Ook vertegenwoordiger van 
het bestuur van de BBK neemt deel aan deze overleggen. Behalve 4 overleggen is er ook 2 x per jaar een 
buurschouw. Dit jaar is onder andere bereikt, dat de Kraaiennestmarkt terugkomt, er bankjes langs de 
Karspeldreef zijn geplaatst en er toezicht was bij Fort Kraaiennest gedurende de zomervakantie.  

Het  verzoek voor extra haltes op de Karspeldreef ligt momenteel bij het Stadsdeel.  
 
Bijgewoonde  vergaderingen/gesprekken. 

 
  8 maart 2013 Overleg servicekosten bij Eigen Haard  

 12 maart 2013 Platform K-buurt overleg 

 9 april 2013 voorjaarsoverleg Eigen Haard 

 24 april 2013 Actiegroep Gezondheid Gaasperdammerweg  

 22 mei 2013 ledenvergadering HBO-Argus 

 11 juni 2013 Platform K-buurt overleg 

 3 juli 2013 gesprek over bezwaren tegen bomenkap bij Stadsdeel  

 7 september 2013 bewonersdag Eigen Haard 

 11 september 2013 presentatie Rijkswaterstaat  

 15 oktober 2013 Platform K-buurt overleg 

 24 oktober 2013 najaarsoverleg Eigen Haard 

 22 november 2013 Rijkswaterstaat gesprek Kelbergenpad 

 
Eigen Haard. 

 

 Ook dit jaar dienden wij een idee in voor het Eigen Haard fonds. Mozaïek bankjes. Het idee werd  
genomineerd (er waren 6 nominaties), maar omdat de plaats in de openbare ruimte was werd het 
idee uiteindelijk niet gehonoreerd.  

 In juli 2013 werd opnieuw een voetbaltoernooi georganiseerd. BBK heeft bezwaar gemaakt bij Eigen 
Haard, dat zonder overleg of aankondiging hiervan betononderzoek plaatsvond. Het onderzoek is gedaan 
omdat op diverse plaatsen slechte plekken zijn ontdekt bij dakranden. EH heeft preventief heel Kelbergen 
hebben laten onderzoeken.  

 
Afgehandeld in 2013.    
 

 Duidelijkheid omtrent de schuttingen; nieuwe schuttingen geplaatst na bemiddeling BBK en schutting bij 
no. 28 geplaatst i.p.v. paaltjes met draad. 

 Picknickset bij 153 verplaatst. 

 Kerstverlichting verwijderd. 
 
Op te pakken en af te handelen zaken 2014. 
 

 Verdere actie nemen in 2014 over niet nakomen overlegwet. 

 Servicekosten gesprek over elektrakosten met Eigen Haard. 

 Enquête. Mede door ziekte en tijdsgebrek is dit tot onze spijt niet gedaan in 2013. 

 Onderzoek isolatie hoekwoningen. 

 Wijkopzichter uitnodigen voor gesprek; oplossen communicatiestoornis. 

 Ledenwerfactie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


