Overlast in de woonomgeving.
Regelmatig melden bewoners overlast door buren zoals geluidsoverlast of overlast door te veel
bewoners in een huis. Wij wijzen u op onderstaande mededeling van de Rijksoverheid.
“Wat moet ik doen bij burenoverlast? Als uw buren voor overlast zorgen, zoals geluidsoverlast,
overleg dan eerst samen om tot een oplossing te komen. Levert een gesprek niets op, dan kunt u
de hulp van anderen inroepen.
Hulp bij geluidsoverlast buren. Bij geluidsoverlast van uw buren kunt u de hulp inroepen van de
politie, een buurtbemiddelaar of een mediator (een conflictbemiddelaar).
Burenoverlast door te veel bewoners. Als er veel bewoners in 1 huis wonen, kan dit burenoverlast
geven. In dat geval kunt u contact opnemen met uw gemeente. Het aantal bewoners kan namelijk
in strijd zijn met de regels van de gemeente.”
Heeft u klachten over verkeerde bewoning? Voor huurwoningen kunt u terecht bij Eigen Haard
telefoon 020 – 6801801. Anoniem melden kan ook. Voor Eigen Haard is het belangrijk dat u uw
klachten bundelt; een dossier opbouwt. Voor koopwoningen moet u de klacht melden bij Gemeente
Amsterdam.
Ons bereiken ook meldingen van vandalisme; bekrassen van auto's; inslaan van autoruiten, afbreken
van zijspiegels enz. Wij verzoeken u deze klachten te melden bij de politie. Wij willen ook graag op de
hoogte zijn van al uw klachten en stellen het op prijs een kopie van uw klachtmelding te ontvangen.
Klachten melden openbare ruimte.
Regelmatig meldt de BBK klachten over de woonomgeving. Zoals afval uit tuinen dat door bewoners
achter de schuttingen/tuinen wordt neergelegd, zwerfvuil, kapotte stoeptegels enz. Ook u kunt klachten
melden zodat we met zijn allen aan een schoon Kelbergen bijdragen. Melden van klachten kunt u
telefonisch doen (telefoon 14020), via whatsapp 06 44440655. Maar ook melden online is mogelijk via
www.amsterdam.nl/mor of via app “Verbeter de buurt”.
Er is al enige tijd overlast door ratten. Hoe dit te bestrijden? Er zijn tuinen waar de GG & GD vallen
heeft neergezet. Ook met uw hulp kan de overlast misschien verminderen. Zet geen afvalzakken
onbeschermd neer en gooi geen eten op straat.
Maar niet alleen overlast door ratten is een doorn in het oog van bewoners. Ook te vroeg plaatsen van
grofvuil is een ergernis. Nogmaals het verzoek: zet uw grofvuil pas woensdagavond op de opstelplaats.
Speelplaatsen.
Op verschillende pekken in Kelbergen staan speeltoestellen, Gemeente Amsterdam Zuidoost is bezig
met onderhoud van de speelplaatsen. Er worden nieuwe toestellen geplaatst, maar het kan ook zijn dat
andere speeltoestellen verdwijnen.
Zo is er is een nieuwe speelplaats gekomen naast het geasfalteerde voetbalveld in het rode kwadrant.
Er is gevraagd een bankje en een prullenbak bij dit speeltoestel te plaatsen. Hierover heeft een
medebewoner overleg gehad met de buren. Dank hiervoor.
Sinds enige tijd is er ook een panna veld in de buurt van Kelbergen 189 (het voormalige recreatiegebouw) bij de A9 aan het eind van het Kelbergenpad. De spelregels staan aangeplakt aan de zijkant
van het veld.
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 te doen op no. 123.
Bestuur BBK.

