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Notulen bewonersvergadering 29 maart 2010.

De  voorzitter  heet  de  bewoners  en  de  wijkbeheerder  Aart  Roos  van  Eigen  Haard  welkom.  De 
participatiemedewerkster Nelly Klein is door ziekte afwezig. Nieuwe bewoonster van no. 36 Maureen Sandel 
stelt zich voor. 

Buurtentree. In  eerste  instantie  werd het  voormalige recreatiegebouw Kelbergen 189 door Eigen Haard 
aangeboden voor een buurtentree. Aart Roos zegt dat de exploitatiekosten te hoog waren. Ook subsidie 
hiervoor vanuit het Stadsdeel is teruggedraaid. Het is moeilijk bewoners te motiveren. Eigen Haard stelt nu 
een  ruimte  in  Kelbergen  no.  100  beschikbaar.  Onder  de  aanwezigen  is  weinig  animo.  Voor  de 
ontmoetingsdag die EH samen met de BBK wilde organiseren was ook geen belangstelling.
Mevrouw I.Tierolf no. 282 merkt wel op dat het voor oudere bewoners misschien leuk is een ontmoetingsplek  
te hebben. BBK vraagt de aanwezigen ideeën door te geven en zal in een bewonersbrief de belangstelling  
onder de bewoners peilen.

Spitsstroken Gaasperdammerweg. Twee weken geleden was er sprake van de aanleg van vluchthavens en 
spitsstroken. Aangezien er hiaten in  rapport  waren (geluidsbelasting Kelbergen niet  meegenomen in  de 
metingen) is er bezwaar aangetekend door AGG namens omliggende wijken. Tevens is er  door AGG een  
spoedvoorziening gevraagd. Op 6 april is er een gesprek geweest met de Raad van State. De Raad van  
State heeft bepaald dat niet met de aanleg van de spitsstroken en vluchthavens mag worden begonnen  
totdat op het bezwaar is beslist. Als de geluidsbelasting voor een aantal woningen in Kelbergen te hoog is 
kunnen de werkzaamheden niet doorgaan.

Ontwerp Tracé  Besluit  (OTB). De  overtunneling van  de Gaasperdammerweg heeft  instemming  van het 
Stadsdeel. Stadsdeel vindt dit belangrijk omdat hierdoor  verbinding komt tussen Noord en Zuid. Hopelijk 
blijven de financiële middelen die destijds door Wouter Bos beschikbaar zijn gesteld hiervoor beschikbaar.
N.  Nelis  no.  172 vraagt  zich af  waar het  verkeer naar toe moet  als  de verbreding op de A1 ophoudt. 
Voorzitter: deze zaken zijn doorgerekend door Rijkswaterstaat. 
H. van Gelderen no. 180 zegt dat er toch veel bereikt is nadat de verbinding A6-A9 is afgeblazen.

Gooiseweg. Om in te zien voor de aanwezigen ligt er een brochure Groot Onderhoud Gooiseweg. Deze 
brochure  lag  op  het  Stadsdeel.  Bij  informatie  bleek  dat  deze  brochure  was  verspreid.  Bewoners  van 
Kelbergen zijn bij de bezorging vergeten. De planning is dat dit  onderhoud  tot eind mei duurt.
H. van Gelderen no. 180 meldt dat het talud van de Gooiseweg verzakt ,  vraagt zich af hoeveel zand er in  
het Bijlmerpark is gegooid en zegt dat door de crisis de bouw van woningen niet doorgaat.

Woonomgeving. N.  Nelis  no.  172  meldt  dat  zijn  buurman  heeft  geklaagd  over  de  hopen  stront  in  de 
doorgang naast het huis (no. 171). Een bewoner merkt op dat het beter zou zijn als de buurman op deze 
vergadering aanwezig zou zijn geweest.

Er zijn klachten over grofvuil en resttroep. Er is geen samenwerking tussen de verschillende diensten van 
het  Stadsdeel.  Soms wordt  het  vuil  te  vroeg  opgehaald.  De  voorzitter   zegt  toe  dat  de  BBK hierover  
nogmaals  een  brief  zal  schijven  naar  het  Stadsdeel  (MtB).   Bij  eerdere  briefwisseling  heeft  Stadsdeel  
gezegd, dat extra ophalen van (grof)vuil slechts fout bewonersgedrag stimuleert en dat zij dit niet doen.
BBK wijst er nogmaals op dat het erg belangrijk is toch klachten te blijven melden via Meldpunt Klachten 
(020-2525222). 
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Informatiekast. Er is door Stadsdeel subsidie gegeven voor een kast. De kast die er nu staat is niet de juiste 
kast. Er komt een andere kast waarin informatie een één kant en een plattegrond van Kelbergen aan de 
andere kant zal worden gehangen.  F. van Gelder zegt dat een dwarse opstelling wellicht beter is omdat dan 
de  plattegrond  beter  zichtbaar  is.  Dit  zal  worden  opgenomen met  BOR (Beheer  Openbare  Ruimte)van 
Stadsdeel. 

Picknicksets. De sets die in de wijk staan zijn betaald door Eigen Haard. Bij plaatsing van een set in het 4e  
kwadrant hadden omwonenden bezwaar. We zoeken nu een plaats waar bewoners dat wel willen. Vanuit de  
zaal: Een goede plaats voor de set is bij het nieuwe voetbalveld dat momenteel klaar wordt gemaakt. F. van 
Gelder no. 205 zegt we moeten vragen om hierbij prullenbakken te plaatsen en vraagt naar de mogelijkheid 
van verlichting bij het veld. 

Tijdelijk aangelegd voetbalveld. BBK gaat zich inzetten om dit veld te behouden.

Er worden flessen “bubbels” overhandigd aan die bewoners die BBK in het afgelopen jaar hebben geholpen.
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