B

B

K

Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Bewonersbrief 15 november 2019.
Klachten en/of vragen voor Eigen Haard? 25 november 2019 hebben wij overleg met Eigen Haard.
Heeft u punten die u door ons wilt laten bespreken? Graag horen wij dat. Doorgeven kan via mail of
briefje in de bus bij Kelbergen 123.
BBK heeft in augustus een schouw gehouden met medewerkers van Stadsdeel Zuidoost en Eigen
Haard. Een aantal punten:








Prullenbakken. Men is momenteel bezig aan een inventarisatie. Er wordt aangegeven waar
nieuwe prullenbakken moeten komen. Prullenbakken worden eind 2019 of begin 2020
vervangen door prullenbakken die minder gevoelig zijn voor leegpikken door vogels
(puccinibakken). Helaas gaan achterstandsbuurten voor. Gevraagd is de plaatsing voor
Kelbergen te vervroegen.
Groen. De Gemeente loopt enorm achter met het verwijderen van onkruid tussen de paden en
wegen (onkruid in verhardingen). Kale heestervakken worden niet vernieuwd, dat moet de
afdeling vervanging doen (Gemeente Amsterdam). De eerste vervangingen worden verwacht in
voorjaar 2020.
Stadsdeel streeft ernaar om dode heesters in 2020 te vervangen. Dode bomen worden najaar
2019 verwijderd en ofwel in voorjaar 2020 of in 2021 herplant.
Geveltuinen. Door BBK werden geveltuinen aangegeven om op te heffen. De bewoners die
erbij horen zijn aangesproken. Een aantal bewoners gaf aan de geveltuin op te knappen. Wij
hopen dat dit is gebeurd.

Voor aanleg of verwijderen van een geveltuin kunt u zich (online) richten tot Gemeente Amsterdam of
telefoon14020.


Pad achter langs schuttingen van huisnummers 153 – 187. Hier wordt - waar nodig
gesnoeid/opgeknapt. Groenbeheer gaat na wat hier uitvoerbaar is vanwege hoogteverschillen
e.d. Ook door het verspringen van schuttingen levert onderhoud problemen op.

Zelfbeheer groen/groen in de buurt. Bewoners kunnen initiatieven nemen als ze zelf iets aan het
groen willen doen. U kunt telefonisch een aanvraag doen bij tel. 14020 of via een digitaal formulier.
https://www.amsterdam.nl/formulieren/wonen-leefomgeving/medebeheer/
Willen we – als bewoners van Kelbergen – onze wijk netjes houden dan is het belangrijk dat:


klachten over de openbare ruimte worden gemeld (zie onderstaand) bij de Gemeente of bij
Eigen Haard tel. 020-6 801 801;



niet vroegtijdig de kliko en het grofvuil op de daartoe bestemde plaatsen wordt neergezet en dat
de kliko ook 's avond weer van de opstelplaats wordt weggehaald; (zie ook onze website
https://www.kelbergen-bbk.nl)



bij het opknappen van tuinen en het onderhoud van tuinen niet het afval/oude tegels enz. over
de schuttingen en/of in het openbaar groen wordt gegooid.

Meldingen openbare ruimte graag doen via website gemeente Amsterdam of via de app Buitenbeter.





Online melden https://meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf
Bellen met 14020
melden met app Buitenbeter (zie buitenbeter.nl voor installeren van deze app)
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Bomenkap.
In Kelbergen is vorige week in opdracht van Gemeente Amsterdam een boom gekapt uit het oogpunt
“vervangen voor veiligheid”. Meer informatie in de informatiekast of via

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/vervangen-bomen/
Dringend bestuursleden gevraagd.

Door omstandigheden zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het bestuursjaar 2020.
Om het voortbestaan van de BBK niet in gevaar te brengen is het nodig nieuwe bestuursleden te
vinden. Daarom doen wij nu alvast een oproep aan u als bewoner van Kelbergen. Wilt u eerst
vergaderingen bijwonen? Ook dat is mogelijk.
De Bewonersbelangenvereniging Kelbergen (BBK) is opgericht in 1978 en behartigt de belangen van
huurders en kopers van Kelbergen. Dit doen wij door overleg met Eigen Haard, het Stadsdeel en
andere instanties of personen. De bestuurstaken zijn onderling verdeeld.
Wij vinden het belangrijk dat u met ons meedenkt. Daarom zijn wij op zoek naar bewoners die
ons bestuur willen versterken.
Wat doet het bestuur?
Vergaderingen en overleggen:







Maandelijks is er een bestuursvergadering.
Tweemaal per jaar is er overleg met Eigen Haard (participatiemedewerker en opzichter). De
BBK wordt door Eigen Haard beschouwd als bewonerscommissie.
Jaarlijks woont een van de bestuursleden de jaarvergadering(en) bij van HBO-Argus (de overkoepelende organisatie voor bewonerscommissies).
Een bestuurslid van de BBK is ook aanwezig bij de vergaderingen/overleggen van IXAS en
Rijkswaterstaat en van de Actiegroep Gezondheid Gaasperdammerweg.
Praten met medewerkers van Stadsdeel Zuidoost over leefbaarheid en andere zaken die van
toepassing zijn op Kelbergen.

Invloed van een bewonerscommissie.
Een bewonerscommissie kan behoorlijk invloed uitoefenen op wat er in de buurt gebeurt. Het bestuur
van een commissie kan voorstellen doen voor verbetering aan woningen en aan de woonomgeving en
zich hard maken voor de belangen van haar bewoners bij de gemeente of het stadsdeel.
Elk jaar, in het voorjaar, maken we met Eigen Haard een rondgang door Kelbergen. Wij brengen dan
de wensen van de bewoners naar voren rondom het onderhoud en de leefbaarheid. In de begroting
van Eigen Haard worden de wensen van de bewoners zo mogelijk meegenomen.
Overige werkzaamheden.

Bewoners worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en andere zaken die er in
Kelbergen en naaste omgeving spelen via nieuwsbrieven, website en informatiekast.
Wilt u zich aanmelden als bestuurslid, eerst vergaderingen bijwonen ons helpen met andere
zaken of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op via mail@kelbergen-bbk.nl of
telefonisch 06-23456104.
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