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Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Bewonersbrief 13 januari 2017.
Beste bewoners,
Het is aan de late kant, maar de bestuursleden van de BBK wensen u alle goeds voor 2017.
In deze bewonersbrief:








onderhoud groen,nieuwe plantvakken en geveltuinen
schoonhouden van de woonomgeving
website BBK
asbestverwijdering
overleg Rijkswaterstaat
Wijksteunpunt Wonen
lidmaatschap en contributie

Onderhoud groen, plantvakken en geveltuinen. We hopen dat de aanleg van plantvakken met vaste
planten/bloemen de wijk wat kleur gaat geven. Het is echter ook belangrijk dat de overige plantvakken
er goed uitzien. Stadsdeel heeft afgelopen jaren niet veel aan onderhoud gedaan. Hierover hebben wij
een gesprek gehad met medewerkers van het Stadsdeel. Er is rondgelopen in alle delen/kwadranten
van Kelbergen om de “pijnpunten” aan te geven. Wij houden u van de verdere gang van zaken op de
hoogte.
Wij willen u herinneren aan het aanvraagformulier voor geveltuin dat u onlangs van Stadsdeel
Amsterdam Zuidoost ontving. Denkt u om reactie/terugzending voor 15 januari 2017?
Schoonhouden van de woonomgeving. Voor het aanbieden van huisvuil zijn er regels. Rolcontainers en
grofvuil mag u alleen aanbieden op de daarvoor aangewezen plek in uw straat de avond vóór de
inzameldag na 20.00 uur tot 07.30 uur op de inzameldag zelf. Voor Kelbergen is de ophaaldag van de
kliko op dinsdag en op donderdag kan grofvuil worden aangeboden.
Let op! Er zijn bekeuringen uitgedeeld in Kelbergen. Zet u uw afval op de verkeerde plek of tijd
op straat of laat u uw kliko te lang staan dan kunt u een boete krijgen van minimaal
€ 97,- .
U kunt vuil ook brengen naar het Afvalpunt aan de Meerkerkdreef 31 / 020 409 5501. Bij het Afvalpunt
kunt u gratis verschillende soorten afval (geen huisvuil) kwijt. Het Afvalpunt is open van maandag t/m
zaterdag van 8.00 – 17.00 uur.
Voor het schoonhouden van onze woonomgeving doen wij een beroep op de bewoners. Vaak wordt
tuinafval achter de schutting in het openbaar groen neergelegd. Tuinafval kunt u kwijt bij grofvuil. Bij
deponeren van afval in het openbaar groen loopt u het risico een boete te krijgen.
U kunt meewerken aan een schone woonomgeving door blikjes en ander zwerfvuil dat u in Kelbergen
tegenkomt op te rapen en in een prullenbak of bij u thuis in de kliko te gooien of dit te melden bij
Meldpunt Klachten Openbare Ruimte.
Meldpunt klachten Openbare Ruimte. Als u op straat iets ziet waarvan u wilt dat het gemaakt of
opgeruimd wordt, dan kunt u dat bij de gemeente melden. Denk bijvoorbeeld aan niet opgehaald afval,
volle prullenbakken, volle of kapotte containers, fietsenwrakken, losse stoeptegels, verstopte riolering.
Melding kan telefonisch 14020 of online https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/meldingopenbare/
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Website. Door omstandigheden kan onze website momenteel niet worden onderhouden. U kunt de
website wel raadplegen over zaken tot eind december 2016. Er wordt gewerkt aan een nieuwe
website. Dringende zaken hoort u van ons via mail of informatiekast. Wilt u tussentijds berichten van
de BBK ontvangen? U kunt zich hiervoor opgeven door een email te sturen naar mail@kelbergenbbk.nl. Uiteraard zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Asbestverwijdering. Bewoners vragen ons regelmatig wanneer het asbest bij hen wordt verwijderd.
Eigen Haard meldt ons, dat de planning voor 2017 nog niet bekend is.
N.a.v. een klacht dat de steigers lang voor de werkzaamheden bij woningen staan deelt afd. Onderhoud
van Eigen Haard mee, dat de steigers normaliter geen 2-3 weken voor de woningen staan voordat er
gewerkt wordt. Afwijkingen zijn door Eigen Haard niet geconstateerd. Normaal wordt een blok in de
steigers gezet en dan wordt er meteen met de werkzaamheden gestart. Er worden verschillende
werkzaamheden uitgevoerd waardoor er verschillende disciplines op de steigers staan. Asbest
verwijderen, betonherstel en het terugplaatsen van de plafondplaten. Dit kan de indruk geven dat er
lange tijd niet op de steiger gewerkt wordt. Indien de weersomstandigheden het niet toelaten kan er niet
gewerkt worden omdat dan de werkzaamheden technisch niet uitgevoerd kunnen worden.
Op onze website staat het informatieboekje dat bewoners 2 – 3 weken voor de werkzaamheden
toegestuurd krijgen. In het boekje staat ook het telefoonnummer dat kan worden gebeld als u nog
vragen hebt.
Overleg Rijkswaterstaat. Vanaf 2014 heeft de BBK regelmatig overleg gehad met medewerkers van
Rijkswaterstaat. Per 1 januari 2017 is het groen dat door Rijkswaterstaat werd herplant overgedragen
aan het Stadsdeel. Door deze overdracht is er geen noodzaak meer te overleggen met de
medewerkers van Rijkswaterstaat. Nog niet alles is uitgevoerd, maar dat houden wij nauwlettend in de
gaten.
Wat de werkzaamheden betreft die er nu en in de komende jaren nog zijn zal de BBK – wat voorheen
ook al gebeurde – de VAP (Vinger aan de Pols) overleggen bijwonen. Deze overleggen worden
gevoerd met IXAS, Rijkswaterstaat, AGG en bewonersverenigingen rondom de Gaasperdammerweg.
Komende periode zal er bij en op korte afstand van Kelbergen veel worden geheid en zullen
damwanden worden geslagen en getrokken.
Heeft u klachten? Geef deze dan door aan Rijkswaterstaat tel. 0800-8002 of email 08008002@rws.nl.
Op werkdagen na 20.00 uur - 0.700 uur en op zaterdag en zondag van 18.30 uur tot 10.00 uur belt u
020-4804070.
Wijksteunpunt Wonen. Het Wijksteunpunt Wonen heet voortaan !WOON. Het adres is Harriët
Freezerstraat 117A, 1103 JP Amsterdam-Zuidoost. Telefoon: 020 723 0320. Hier kunt u terecht voor
gratis informatie, advies en ondersteuning over huren.
Lidmaatschap en contributie. Sinds een paar jaar sturen wij geen acceptgirokaarten meer. Wij
verzoeken de leden € 5,- over te maken op bankrekening NL65INGB0004051025 onder
vermelding van uw huisnummer.
U bent nog geen lid en wilt ons wel steunen door lid te worden? Dat kan eenvoudig door € 5,- over te
maken op bankrekening NL65INGB0004051025 onder vermelding van uw huisnummer en NIEUW LID.
Bij voorbaat dank voor uw betaling.
Voor vragen en/of opmerkingen over deze bewonersbrief en over andere zaken kunt u terecht bij het
secretariaat via mail@kelbergen-bbk.nl of schriftelijk door een briefje in de bus op no. 123.

