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Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Verrslag bewonersvergadering 29 maart 2018.
Na een welkom van de voorzitter geeft de secretaris antwoord op de vragen van 23 maart 2017
en informeert de bewoners over zaken van het afgelopen jaar. Ook wordt ingegaan op de
werkzaamheden die dit jaar gebeuren. Deze mededelingen staan op de website.
De voorzitter deelt aanwezigen mee, dat na vasthoudendheid van de BBK – met name van de
penningmeester Kees Gelok – de meters bij de carports worden vervangen door Nuon hetgeen
een besparing is. Of bewoners dit in de servicekosten gaan merken is op dit moment nog
onduidelijk.
Vragen bewoners:


Gaan wilgentenen schuttingen weg? De wilgen beginnen al aardig bomen te worden.
Antwoord BBK: dat is in het noordelijk deel van Kelbergen al het geval. Daar begint
binnenkort de woningbouw. In het zuidelijke deel is het nog niet bekend. Bewoners moeten
het ook willen. Na ongeveer 4 jaar zal onderhoud moeten worden gepleegd. Ook zal na
een periode het onderhoud door de Gemeente worden gedaan.



In Amsterdam West worden bewoners geholpen met tuinen door Zone 3. Kan dat hier ook?
Kan BBK een kort geding tegen Eigen Haard aanspannen om tuinonderhoud af te
dwingen? Antwoord BBK: Is geen voorstander van de harde lijn. Momenteel is Eigen
Haard bezig met onderzoek hoe de schuttingen en tuinen aan te pakken.



Er is een klacht over de vele verlichtingspalen die niet branden; onlangs 30. Door contact
met “hoge baas” van SDR is dit hersteld. BBK wijst er op dat Folkert van Delft die dit op
zich heeft genomen ook vaak kapotte verlichting meldt.



Bewonersgedrag; het plaatsen van schijnwerpers/camera's e.d. waardoor omwonenden
overlast ervaren. Er zijn echter ook lampen aangebracht ter beveiliging door PKVV (Politie
Keurmerk Veilig Wonen).



Bewoner heeft contact met Cor Schuilenburg voor terugplaatsing van de nummerbordjes
op lantaarnpalen. BBK zal – eventueel – met bewoner in het archief kijken of map met
aanduidingen aanwezig is.

De voorzitter geeft aan dat ook bewoners bij de ledenvergadering kunnen blijven, echter zonder
stemrecht.
Pauze.
Verslag door secretaris Nel Wiersma.
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