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Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Bewonersbrief 21 december 2017.
In 2018 bestaat onze vereniging 40 jaar. Wij willen een expositie maken met foto's van Kelbergen. U
kunt dan in 2018 op onze vernieuwde website een kijkje nemen naar Kelbergen nu en Kelbergen in het
verleden. Wij hebben daarom uw hulp nodig. Wilt u uw (oude) foto's van Kelbergen met ons en andere
bewoners delen? Foto's zijn welkom via mail@kelbergen-bbk.nl.
U kunt ook foto's inleveren bij Kelbergen 123 of Kelbergen 342.
Graag bij toezending via mail of bij foto's op de achterkant van de foto vermelden:



wanneer en waar de foto is genomen (indien bekend)
uw gegevens voor terugzending van de foto(s) nadat wij de foto(s) hebben gescand

Dank u voor uw medewerking.
Contact via e-mail.
Een aantal keren per jaar bezorgen wij bewonersbrieven bij alle bewoners. Soms willen wij snel alle
bewoners bereiken met belangrijke berichten. Dat kan niet als we van u geen mailadres hebben.
Hierdoor bent u bijvoorbeeld niet tijdig op de hoogte van afsluitingen van wegen en fietspaden enz.
Wilt u ook tussentijdse berichten ontvangen? Mail ons dan even. Dan voegen wij u adres toe aan het
adressenbestand. Uiteraard zullen wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen en zullen uw adres niet
zonder uw toesemming doorgeven aan andere partijen.
Stuur een mail mail@kelbergen-bbk.nl en u krijgt tussentijds informatie.
Woonomgeving.
Groen langs het Kelbergenpad. In november 2017 heeft Stadsdeel Zuidoost tegen de BBK gezegd,
dat de dode bomen en struiken langs het Kelbergenpad worden vervangen. Er worden een aantal
bomen en struiken verplaatst naar een andere plek binnen Kelbergen. Waar bloembollen zijn
verdwenen door werkzaamheden zullen nieuwe bollen worden neergezet. De bollen zitten in de grond.
Er is echter nog onduidelijkheid wanneer het verplanten van start gaat.
Herbestrating. In november zijn – na vernieuwen van de gasleidingen - de laatste werkzaamheden
gedaan. Wij hopen nu op een wat rustiger periode.
Speelplaatsen. De ondergrond bij speelplaatsen wordt hersteld/vervangen. Dat zou september/oktober
gebeuren. Helaas is dat nog niet het geval. Wij hebben Stadsdeel hieraan herinnerd.
Bij de nieuwe speelplaats bij het geasfalteerde voetbalveld is een bank en prullenbak gezet.
Heeft u klachten over de 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”.
Burennetwerk.
Soms krijgen wij vragen van bewoners of wij iemand weten voor klusjes. Bijvoorbeeld een bank naar de
eerste verdieping brengen, voor tuinonderhoud of voor andere klusjes. Sinds enige tijd is er
burennetwerk. Burennetwerk koppelt buurtgenoten aan elkaar voor eenvoudige klusjes of sociaal
contact. Heeft u hulp nodig of wilt u af en toe je buren helpen met een klusje in huis of tuin, een
bezoekje of een boodschap? Dan is Burennetwerk echt iets voor u! Voor meer informatie gaat u naar
www.burennetwerk.nl of u kunt bellen met 020-6239771.
Kelbergen 123
1104 LE Amsterdam

mail@kelbergen-bbk.nl
www.kelbergen-bbk.nl

Bank: NL65INGB0004051025
Handelsregister : 40530776

