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Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Jaarverslag secretariaat 2019.
Dit verslag is een korte samenvatting van de werkzaamheden/bijeenkomsten in 2019.
Bestuur en vergaderingen. Het bestuur vergaderde dit jaar 8 keer. Het dagelijks bestuur bestaat uit Monika
Karan voorzitter, Nel Wiersma secretaris en Chris Filemon penningmeester. Herre Eijk en Rico Servinus
vullen het bestuur aan. Door omstandigheden heeft Herre Eijk 14 augustus 2019 het bestuur verlaten.
Woonomgeving. Plantenbakken worden onderhouden door vrijwilligers. BBK besloot november 2019 wat
geld uit te trekken om kerstboomverlichting aan te brengen in een aantal taxussen.
Stadsdeel Zuidoost. 14 augustus 2019 was er een schouw in Kelbergen met medewerkers van Stadsdeel
Zuidoost, Eigen Haard en de BBK. Door tijdsbeperking werd niet de hele wijk geschouwd. Punten die open
bleven staan zijn schriftelijk gemeld bij Stadsdeel Zuidoost. Niet alles wat werd besproken is al afgehandeld.
Zo werd het plaatsen van prullenbakken met deksel opnieuw vertraagd. Melding van klachten bij Gemeente
Amsterdam blijft nodig.
Stadsdeel heeft geld aangevraagd voor een opknapbeurt voor Kelbergen. Ook Eigen Haard wil investeren.
BBK heeft gezegd hierbij betrokken te willen worden. Problemen rond schuttingen, tuinuitbreidingen enz. wil
men in een keer aanpakken.
Eigen Haard Fonds. In het afgelopen jaar werden de fotoposters op de muren van de carports bevestigd.
BBK ontving veel positieve reacties van bewoners.
Gooise Kant Fase 3c. Op 7 november heeft BBK een gesprek gehad over de te bouwen woningen op het
terrein dat nu nog wordt gebruikt door IXAS/Rijkswaterstaat langs de Gooise weg. Er komen 21
eengezinswoningen met 3 bouwlagen en 35 appartementen met 8 bouwlagen. De bouw is – in verband met
nog aan te leggen park op het tunneldak – uitgesteld tot 2021. Er komt nog een informatiebijeenkomst.
Vestiging hospice. BBK was aanwezig bij de opening van het hospice. Op verzoek van het hospice hebben
wij ook mededelingen naar bewoners van Kelbergen doorgestuurd.
Bewonersbrieven, website en informatiekasten. In 2019 zijn er 5 bewonersbrieven verspreid waarin
bewoners op de hoogte werden gebracht van de overleggen met Eigen Haard en Stadsdeel Zuidoost over
kwesties die in en om Kelbergen speelden. De bewonersbrieven staan op de website en werden in de
informatiekast gehangen.
Voor de werving van bestuursleden stuurden we in december een flyer naar alle bewoners.
Kerstboomverlichting. BBK besloot november 2019 wat geld uit te trekken om kerstboomverlichting aan te
brengen in een aantal taxussen.
De presentaties van de VAP (Vinger aan de Pols) overleggen met IXAS en Rijkswaterstaat en
spoedmededelingen stuurden wij bewoners waarvan wij het mailadres hebben een mail.
Bezoek nieuwe bewoners. In 2019 kwamen in Kelbergen 12 nieuwe bewoners. Eerst stuurt BBK een brief
waarna een vrijwilliger een bloemetje of plant brengt. Helaas kunnen wij de nieuwe bewoners/kopers niet
benaderen omdat wij hiervan geen opgave krijgen.
Overige vergaderingen/bijeenkomsten.
Actiegroep Gezondheid Gaasperdammerweg. Vergadering met alle aangesloten bewonersorganisaties op
25 juni 2019.
Eigen Haard. De overleggen waren op 25 maart en 25 november 2019. Verslagen hiervan stuurden wij naar
bewoners via bewonersbrieven. Er komt wijkbeheerder in Kelbergen. Om Kelbergen wat groener te maken
komt er wingerd aan de muren van de carport waar geen fotopaneel hangt.
Hart voor de K-buurt zet zich in om de buurt te ontwikkelen. Wekelijks is er een bijeenkomst waar alle
bewoners welkom zijn. Mails worden door het secretariaat naar bewoners doorgestuurd indien deze van
belang zijn voor bewoners. Helaas ontbreekt bij het bestuur de tijd om bijeenkomsten te bezoeken.
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HBO-Argus. De Algemene ledenvergadering op 10 april 2019 viel gelijk met onze bestuursvergadering.
Derhalve is BBK niet bij de vergadering geweest.
Werkgroep Vliegverkeer Bijlmer. BBK participeert in de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer en de
Ondernemingsraad Schiphol.
IXAS en RWS. BBK heeft in 2019 VAP (Vinger aan de Pols) overleggen bijgewoond. Bij die gesprekken zijn
AGG en andere bewonersverenigingen rondom de A9 aanwezig. Bij de gesprekken is ook iemand van de
Gemeente Amsterdam aangeschoven. Er wordt gesproken over de werkzaamheden, de overlast, schadeafwikkeling, 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.
Amsterdam, maart 2020
Nel Wiersma, secretaris.

