
B B K Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Jaarverslag secretariaat 2017.

     Dit verslag is een korte samenvatting van de werkzaamheden/bijeenkomsten in 2017. Veel zaken zijn 
al via bewonersbrieven aan bewoners meegedeeld.

Bestuur en vergaderingen. Het bestuur vergaderde dit jaar 11 keer.

Vergaderingen die werden bijgewoond met betrekking tot de werkzaamheden A9:

Rijkswaterstaat. Via de Vinger aan de Pols overleggen was er contact met Rijkswaterstaat. 
Op 1 december 2017 heeft BBK samen met vertegenwoordigers van bewoners Kelbergen 172 – 187 
met Rijkswaterstaat gesproken. Onderwerp was keuze voor een brug over de watergang of een duiker 
waardoor watergang smaller zou worden. Bewoners kozen voor een brug. RWS  heeft toegezegd dit uit
te voeren.

IXAS en RWS. BBK heeft in 2017 5  VAP (Vinger aan de Pols) overleggen bijgewoond.  Bij die 
gesprekken zijn AGG  en andere bewonersverenigingen rondom de A9 aanwezig. Er wordt gesproken 
over de werkzaamheden, de overlast, eventuele luchtverontreiniging en  andere klachten van 
omwonenden.  De presentatie van deze gesprekken is  door BBK aan bewoners doorgestuurd , 
eventueel aangevuld met een aanvullend verslag van de BBK van onderwerpen die voor Kelbergen van
toepassing waren.

AGG (Actiegroep Gezondheid Gaasperdammerweg). BBK was aanwezig bij  vergaderingen van AGG. 
Gesproken werd o.a. Over luchtkwaliteit en schadevergoedingen.

 29-03-2017 werd een gesprek gevoerd met Rijkswaterstaat,  IXAS en GGD. Bewoners van 
Kelbergen hebben klachten gemeld o.a. over  Luchtwegen, huidirritaties e.d.  Er is  een 
onafhankelijk onderzoeksbureaus ingeschakeld . 

 24-08-2017 was vertegenwoordiger BBK aanwezig bij gezellige bijeenkomst AGG 40 jaar.

Stadsdeel Zuidoost.

 14-03-2017 invulling tunneldak  Gaasperdammertunnel. Bijeenkomst Stadsdeelkantoor.
 12-12-2017 vergaderen op locatie invulling tunneldak Gaasperdammertunnel. Een van de 

bestuursleden van de BBK heeft hier ingesproken. Ook leden van AGG en omwonenden 
spraken in.

Gesprekken over de woonomgeving:

Schoon & Heel, Stadsdeel Zuidoost. 

In 2017 had BBBK veel contact met deze afdeling (nieuwe naam afdeling Beheer). Onder andere 
telefonisch of via mail met Enid Pieters,  Beheercoördinator Bijlmer Oost, E-,G-, K- 
Buurt, Cor Schuilenburg de wijkopzichter voor Kelbergen en Peter Larooi die nog gaat 
over de herplant na de werkzaamheden door Rijkswaterstaat. Gesproken werd over:

 onkruid verwijderen uit aangelegde bloemvakken
 onkruid verwijderen onder de bankjes (resultaat: betegeling onder de bankjes)
 prullenbakken met deksel plaatsen 
 speelplaatsen opknappen (er is een nieuwe speelplaats gekomen naast het geasfalteerde 

voetbalveld.
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10-01-2017. Schouw door Kelbergen (vervolg schouw december 2016)
28-03-2017. Gesprek en schouw door Kelbergen 
26-07-2017. Schouw standplaats prullenbakken met deksel
06-11-2017. Rondgelopen met Werkgroep Leefbaarheid voor inventarisatie gesprek Peter Larooi.
08-11-2017. Schouw met Peter Larooi over verplanten van bomen en struiken langs het    
Kelbergenpad.

Samen met de werkgroep Leefbaarheid werden klachten over de woonomgeving  opgenomen. 
Verschillende keren werd een rondje gedaan door de wijk. Melding van zaken werd via Meldpunt 
Klachten Openbare Ruimte gedaan. 

Overige vergaderingen:

HBO-Argus. Op 21-09-2017 was de ledenvergadering van HBO-Argus die door de voorzitter werd 
bijgewoond. 

Platform K-buurt. Via mail worden wij van zaken in de K-buurt op de hoogte gehouden. BBK ontving 
uitnodigingen voor   bijeenkomsten in de Bonte Kraai. Afgelopen jaar werd geen bijeenkomst 
bijgewoond.

Werkgroep Vliegverkeer Bijlmer. BBK participeert in de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer en de 
Ondernemingsraad Schiphol. BBK gaat niet naar bijeenkomsten/vergaderingen/gesprekken.

Eigen Haard. BBK schreef dit jaar brieven aan de directie van Eigen Haard over:

 29-06-2017 en 25-07-2017 herstel betonrot en asbestverwijdering. Na deze brieven was er een 
gesprek met Eigen Haard en Dirkzwagergroep. Ze houden vast aan werkschema. Wel is 
overeengekomen dat BBK een aanvullende brief over de te volgen werkwijze stuurt naar 
bewoners.

 17-09-2017 achteruitgang, verloedering van Kelbergen. Dit wordt opgepakt door Eigen Haard 
eventueel in samenwerking met BBK. 

 27-09-2017 niet akkoord met afrekening servicekosten. Eigen Haard doet onderzoek naar de 
kosten voor elektra en omzetting van de elektra kasten.

De overleggen waren op 4 april 2017 en 28 november 2017.  Verslagen hiervan stuurden wij naar 
bewoners via bewonersbrieven. 

Bewonersbrieven, website en informatiekasten  .

In 2017 zijn er 7 bewonersbrieven verspreid waarin bewoners op de hoogte werden gebracht van de 
overleggen met Eigen Haard, Rijkswaterstaat, IXAS en Stadsdeel Zuidoost over kwesties die in en om 
Kelbergen speelden. De bewonersbrieven en andere informatie werden ook in de informatiekast 
gehangen. Van mededelingen die spoed vereisten stuurden het secretariaat een mail naar bewoners.

In 2017 werd gesproken met de website vernieuwers. In december 2017 werd de nieuwe site online 
gezet. De website kan nu zelf worden onderhouden. 

Overige mededelingen.

Na overleg met een aantal bewoners is er december 2017 buurtpreventie.Kelbergen opgestart. 
Er is een beheerder voor deze groepsapp. 

Bewoners benaderden de BBK via mail met klachten, vragen enz. De mails werden beantwoord of 
doorgestuurd naar de instantie die de klacht kon beantwoorden. 

Amsterdam, 2 februari 2017.  

Namens bestuur BBK, Nel Wiersma (secretaris).


