
Verslag tweede deel bewonersvergadering 26 maart 2015. 

Na een kleine pauze wordt de vergadering heropend. Nel Wiersma neemt het woord. 

Het verslag van 2014 is gepubliceerd op de website en in de informatiekast. Alle actiepunten 

van 2014 zijn afgehandeld of er is op teruggekomen in de bewonersbrieven. Mededelingen: 

Klachten woonomgeving. 

Tientallen klachten werden doorgegeven. Er waren klachten bij die omwonenden zelf ook 

zouden kunnen doorgeven. Zoals verstopte riolering, zwerfvuil enz. Nogmaals dringen wij er 

bij bewoners op aan klachten te melden bij tel. 14020 of via de site van 

zuidoost.amsterdam.nl: meldpunt openbare ruimte. Daar staat een formulier dat u online kunt 

invullen.   

Onze bezwaarschriften inzake bomenkap. Aangezien er veel te veel tijd zat tussen ons 

bezwaar en bericht van het Stadsdeel hierover waren wij het beu en hebben wij het 

stadsdeel in gebreke gesteld. Er is een dwangsom ontvangen van € 1560,-. U zit dit ook op 

het financieel overzicht staan.Wij willen dit graag beschikbaar stellen voor iets moois bij het 

Kelbergenpad. Wij zien voorstellen van bewoners met belangstelling tegemoet.  

AGG. BBK levert ook stukjes tekst en foto’s voor de website van AGG. 

WVB.  Zoals vermeld in het jaarverslag secretariaat 2014 is er een omgevingsraad Schiphol 

opgericht. Hierover hebben wij u via een bewonersbrief  geïnformeerd. Tarcis Schipper is niet 

gekozen in de Omgevingsraad Schiphol. Hij woont wel de vergaderingen bij namens BBK. 

Wijkbeheer. Het pand is leeggehaald en wordt verhuurd/verkocht. 

Eigen Haard. Op 14 april is er voorjaarsoverleg. Als er punten zijn waarvan u wilt dat wij dit 

bespreken dan hoor ik dit graag nu of via de mail of een briefje in de bus op Kelbergen 123. 

Laatste nieuws Rijkswaterstaat (RWS). 

 De gesprekken met RWS en Stadsdeel vinden vanaf maart 1 x per maand plaats. 

 Bewoners rondom 1e deel Kelbergenpad hebben 24 maart 2015 een gesprek gehad 

met RWS. Een verslag daarvan wordt naar BBK gestuurd en zal op de site worden 

gezet en in de informatiekast worden gehangen. 

 Bomen en heesters/struiken kunnen volgens RWS worden geplant t/m mei. Over de 

soorten zou informatie volgen op de site en in de infokast. Wij hebben echter nog 

geen informatie ontvangen. Stadsdeel is van mening (Peter Larooi) dat planten t/m 

mei niet gunstig is voor het aanslaan van de bomen en heesters. Wellicht is 

beplanting april/mei geen haalbare kaart en zullen we moeten wachten tot eind 

2015/begin 2016. Er is deze week begonnen met de voorbereidingen voor beplanting 

langs het Nellesteinpad. 

Mevr. H. van Gelderen complimenteert BBK met de uitgebreide informatie richting bewoners. 

 

 



Klachten/opmerkingen  vanuit de zaal:  

 Veel zand op het Kelbergenpad. Is het mogelijk hierop snel aarde te storten en in 

ieder geval struiken aan te planten voor een beter aanzicht van de wijk? Waarom 

komt EH niet op voor de kwaliteit van leven van de huurders in Kelbergen? 

 Grote ergernis zijn de schuttingen  en de buitenkant van de bergingen. 

 Ergernis slechte bestrating van stoepen, verlichting tel. 020-597266 (ook in 

bewonersbrief). F. van Gelder heeft 45 palen doorgegeven die niet branden.   

 Grofvuil blijft ergernis door verkeerde aanbieding. Nog een keer in bewonersbrief? 

 BBK vraagt bewoners klachten zelf te melden of dit door te geven aan de BBK. 

 Er wordt nog een vraag gesteld over de duur van de werkzaamheden van 

Rijkswaterstaat en de bereikbaarheid binnen Kelbergen. BBK zegt dat het wel eind 

mei wordt voordat alles klaar is, maar verwijst naar Rijkswaterstaat als er vragen 

en/of klachten zijn. Nico Nelis wijst aanwezigen erop, dat Rijkswaterstaat steeds veel 

informatie heeft gegeven op informatiedagen. Op een vraag  vanuit de zaal zegt BBK 

tevreden te zijn met de tweewekelijkse gesprekken met Rijkswaterstaat. 

Inzake vragen opmerkingen zegt BBK toe dit op te nemen met Rijkswaterstaat, Eigen Haard 

resp. vermelding in een bewonersbrief. 

Sluiting bewonersvergadering. 


