
B B K Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Jaarverslag secretariaat 2020.

     Dit verslag is een korte samenvatting van de werkzaamheden en bijeenkomsten in 2020.

Bestuur en vergaderingen. 

Het  bestuur  vergaderde dit  jaar 7 keer  .  I.v.m. Corona voorschriften een paar keer in kleine kring.  Het
dagelijks  bestuur  bestaat  uit  Margreet  Elderkamp  voorzitter,  Nel  Wiersma  secretaris,  Chris  Filemon
penningmeester, bestuurslid Rico Servinus en aspirant bestuurslid Marilyn Braafhart .

Bewonersbrieven, website en informatiekast. 

 In 2020 zijn er 5 bewonersbrieven verspreid waarin bewoners op de hoogte werden gebracht van de
overleggen  met  diverse  instanties  over  kwesties  die  in  en  om  Kelbergen  speelden.  De
bewonersbrieven staan op de website en worden in de informatiekast gehangen. 

 Op de website werden ook de presentaties van de Vinger aan de Pols overleggen gezet eventueel
aangevuld met een verslag van het secretariaat als het zaken betrof voor bewoners van Kelbergen. 

 De nieuwsbrieven van HBO-Argus die BBK krijgt toegestuurd werden doorgestuurd naar bewoners
waarvan mailadres bekkend, werden op de website gezet en in de informatiekast gehangen. 

 De van IXAS/Rijkswaterstaat ontvangen voortgangsberichten over de werkzaamheden werden ook
doorgestuurd naar bewoners waarvan het mailadres bekend is bij de BBK evenals berichten van
Hart voor de K-buurt.

Bezoek nieuwe bewoners. 

In  2020 kwamen in  Kelbergen  12 nieuwe bewoners.   BBK stuurt  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.

                    
Woonomgeving en vrijwilligers.  

Er is kerstverlichting gekocht en de verlichting werd eind december in de bomen langs de toegangsweg
aangebracht.

Stadsdeel Zuidoost.  

 Door corona was er slechts een keer persoonlijk contact. In maart werd door een bestuurslid en
medewerker van het Stadsdeel gekeken naar de juiste plaats voor de nummerbordjes die in 2014
door Rijkswaterstaat werden verwijderd. Eind 2020 werd de juiste verwijzing naar de huisnummers
bevestigd. 

 Er  was   mailcontact  over  de  bloemvakken,   diverse  klachten  over  de  woonomgeving  werden
doorgegeven.

 Over  de extra  gelden  voor  Kelbergen  en aanpak van  achteruitgang van de wijk  en de aanpak
hiervan hebben wij ook dit jaar vinger aan de pols gehouden.

Eigen Haard Fonds. BBK heeft dit jaar geen voorstellen ingediend. Wel werd er in het bestuur gesproken
over voorstellen voor 2021. Gedacht wordt aan vogelnest- en/of vleermuizenkasten.

                         Online vergaderingen/bijeenkomsten.

Vinger aan de Pols (VAP) overleggen. VAP is overleg met Rijkswaterstaat, IXAS, (uitvoerder 
werkzaamheden van de tunnel) , Gemeente  Amsterdam en AGG met aangesloten omliggende 
bewonersverenigingen. De bijeenkomsten waren op: 



 28-01-2020, 15-04-2020, 29-07-2020, 07-10 2020 en 16-12-2020

 26-08-2020  bewoners- en Algemene ledenvergadering BBK  

 14-09-2020  gebiedsplan EGK buurt 2020 

 09-10-2020  Algemene ledenvergadering HBO-Argus

 09-11-2020  najaarsoverleg met Eigen Haard

 19-11-2021  grote K-buurt bijeenkomst 

 25-11-2020  overleg met Gemeente ambtenaren, projectbureau over Gooisekant fase 3C. 

 08-12-2020  Hart voor de K-buurt
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