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Verslag bewonersvergadering 1 april 2008.
Aanwezig 14 bewoners. Tarcis Schipper  heet de bewoners en sprekers welkom en deelt mee, dat 
hij de vergadering voorzit in verband met ziekte van Edo Poll.

Edwin van den brink (milieupolitie).
Besproken wordt stalling onder de carport van aanhangers enz. 
Alle plaatsen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn worden beschouwd als openbare weg. De 
klapbeugel is geen reden dat dit niet zo is. Betaling of eigendom heeft niets te maken met “niet 
openbaar”. Volgens de APV is stalling van aanhangers enz. langer dan 3 dagen niet toegestaan. 
Als zaken er langer staan krijgen deze van MP een label. Er volgt in beslagname als gestalde 
zaken niet worden verwijderd. 13 weken hierna volgt vernietiging. Oplossing is het maken van een 
kooiconstructie. Dit was enige jaren geleden een proef. Hierover is echter met EH niet meer te 
praten.

Els van Axel Dongen (wijkregisseur).
Haar e-mail adres is op internet te vinden voor zaken die bewoners nu niet openbaar willen maken. 
Haar taak is onder andere orde handhaven, veiligheid waarborgen, overlast buren, 
buurtbemiddeling, thuisbezoeken evt. met de G&GD. Een bewoner vraagt waar straks de 
woningen Gooiseweg Oost onder vallen. Dat is nog niet bekend.

Door verdwijnen van bomen wordt door bewoners meer overlast van kwakoe verwacht. Nel zegt 
dat nu en ook vorig jaar met Stadsdeel wordt gesproken en na de periode wordt geëvalueerd.
Els vraagt vooral klachten te melden. Voor het festival begint worden altijd telefoonnummers 
verspreid. Klachten kunnen bij Stadsdeel en politie worden gemeld via e-mail of telefonisch.
Er staan veel auto’s langs de weg op de fietsstrook. Men vermoedt dat nieuwe bewoners 
onbekend zijn met de regels dat hier niet mag worden geparkeerd. Els zegt dat het een 30 km 
zone betreft en er geen extra borden worden geplaatst. Bij fout parkeren kan contact worden 
opgenomen met Els.
Bonnen worden duurder.
Door Nel Wiersma aan Els gevraagd te willen meewerken aan een oplossing voor een nieuw 
voetbalveld (Els neemt contact op).

Aart Roos (wijkbeheerder).
Zijn taak is de leefbaarheid in de wijk. Hij gaat controleren op tuinen (onkruidvrij). 
Bewonersvoorstel: prijs voor een goede tuin?
Bewoners kunnen Aart bellen of op het spreekuur komen. Hij gaat op huisbezoek bij nieuwe 
bewoners en geeft leefregels aan bewoners door. Het duurt echter lang voordat van Stadsdeel 
brochures beschikbaar worden gesteld.
Verder zegt hij: 

• er komt kantoor op Kelbergen 100 (hierover volgt bericht)
• voor carports moet oplossing komen (auto’s krassen door door de carports rijdende fietsers 

(kinderen)
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Voorstellen/klachten van bewoners: 
• alle schuttingen gelijk te maken
• letten op afval achter de schuttingen
• prullenbakken bij kliko opstelplaats
• beter toezien op afval bij glas- en papierbakken
• verlichting beveiliging nog niet afgerond
• schuurtjes gelijk behandelen (Aart: groot onderhoud)

De voorzitter bedankt de sprekers.

Hierna volgt pauze. In de pauze wordt met bewoners gesproken over een nieuwe plaats van het 
voetbalveld en de nieuwe plaats op tekening getoond (plan 2003). 
Bewoners willen informatieavond en discussie over nieuwe plaats. Voorstel bij  het 
recreatiegebouw of anders aan de overzijde van het water (grond van rijkswaterstaat?).

Na de pauze wordt ingegaan op de vragen van bewoners van de vorige bewonersvergadering en 
voorstellen gedaan voor meer picknickplaatsen. Een paar bewoners vinden bij no. 320 een goede 
plaats. De door BBK naar voren gebrachte mogelijkheden worden nog in bewonersbrief gezet 
zodat omwonenden bezwaar kunnen maken. (Bewoner vraagt “wat als bewoners brief niet lezen?”. 
BBK: dit is eigen verantwoording).

Verdere voorstellen voor besteding geld: speelgelegenheid voor kinderen (schommels).


