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Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Oproep bestuursleden!
Wij vinden het belangrijk dat u met ons meedenkt. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste bewoners die ons
bestuur willen versterken.

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.
Het bestuur bestaat uit 5 personen die zich hiervoor inzetten. De taken zijn onderling verdeeld. Wat doet het
bestuur?
Vergaderingen



Maandelijks is er een bestuursvergadering



Tweemaal per jaar is er overleg met Eigen Haard (participatiemedewerker en opzichter). De BBK
wordt door Eigen Haard beschouwt als bewonerscommissie.



Jaarlijks is er een schouw met vertegenwoordigers van Stadsdeel Zuidoost over de openbare ruimte.



Een à twee bestuursleden nemen deel aan de overleggen van Hart voor de K-buurt.



Bijwonen vergadering(en) HBO-Argus (de overkoepelende organisatie voor bewonerscommisies)



Een bestuurslid van de BBK is ook aanwezig bij de vergaderingen/overleggen van de Actiegroep
Gezondheid Gaasperdammerweg en de overleggen met IXAS/Rijkswaterstaat..

Invloed van een bewonerscommissie.


Een bewonerscommissie kan behoorlijk wat 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 hierin zoveel mogelijk mee.

Overige werkzaamheden. Bewoners worden op de hoogte gehouden van deze werkzaamheden en andere
zaken die er in Kelbergen en naaste omgeving spelen. Er is een website waarop nieuws wordt gezet en er
staat een informatiekast waarin mededelingen voor bewoners hangen. Zie ook onze site www.kelbergen-bbk.nl.
Wilt u zich aanmelden als bestuurslid of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op: mail@kelbergenbbk.nl of telefonisch 020-6907388. Aanmelden uiterlijk 25 augustus 2021.
Het is ook mogelijk een jaar aspirant bestuurslid te zijn. N.B. Als bestuurslid moet u l lid zijn van de vereniging.
Het lidmaatschap is € 5,00 per jaar.
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