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Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

De grote wereldwijde opruimactie “World cleanup day” dit jaar ook in
Kelbergen.
Samen met 180 andere landen steken we de handen uit de mouwen
op 18 september.
Samen maken we Kelbergen schoon; kinderen zijn ook welkom.
Verzamelplaats op het veld achter de Klapmuts Kelbergen 16 om 14.00 uur
Na de prikactie is er iets lekkers voor iedereen.

The big wordlwide claenup campaign “World clean up day” this year
also in
Kelbergen.
Together with 180 other countries we roll up our sleeves on
september 18th.
Together we cleanup Kelbergen; children are welcome

We meet on the green behind the Klapmuts Kelbergen 16 at 14.00 our
After cleanup there is something tasty for everyone.

z. o.z. Bewonersbrief.
Kelbergen 123
1104 LE Amsterdam

mail@kelbergen-bbk.nl
www.kelbergen-bbk.nl

Bank: NL65INGB0004051025
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Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Bewonersbrief 7 september 2021.
Werkzaamheden. Zoals u heeft gemerkt wordt in Kelbergen druk gewerkt. De werkzaamheden zijn door de
uitvoerder niet aangekondigd. Het was voor alle bewoners dus een nare verrassing. Zeker de omleidingen,
geluidsoverlast enz. Het blijkt dat de oude gasleiding wordt vervangen door Liander. Ons is gezegd dat de
nieuwe buizen ook geschikt zijn voor waterstof. Liander heeft gezegd de bewoners alsnog van informatie te
voorzien. We hopen dat dit gebeurt. We hebben toezegging dat de bloembollen terugkomen en de struiken
die dood gaan worden vervangen.
Energietransitie, Recent is besloten dat stadswarmte een oplossing is. Bewoners die meer informatie willen
kunnen mailen met aardgasvrij@amsterdam.nl. De voorzitter van de BBK zit in een klankbordgroep voor de
Amsterdamse WarmteMotor (AWM), een werkgroep i.v.m. het gasloos worden van Amsterdam. Wij houden u
op de hoogte.
Woonomgeving. De fietspaden over het tunneldak zijn weer open. Hoera! Echter niet alles is een hoeraatje
waard. Heeft u al gelet op de brugleuningen? Deze zijn volgens ons gevaarlijk; zeker voor kleine kinderen.
BBK heeft Rijkswaterstaat hierop gewezen. Wij hopen u z.s.m. hierover meer te kunnen meedelen.
Bewonersvergadering. De bewonersvergadering en de Algemene ledenvergadering voor de leden is weer
geweest. Omdat er erg weinig bewoners en leden aanwezig waren is er geen nieuw bestuurslid gekomen.
Wij doen nog een keer een dringende oproep ons bestuur te komen versterken. U hoeft niet gelijk
bestuurslid te worden, maar kunt ook gewoon de bestuursvergaderingen bijwonen en kijken of het wat voor u
is.
“Oproep bestuursleden“ voor meer informatie staat op onze website www.kelbergen-bbk.nl.
Het is niet mogelijk om alleen met de huidige bestuursleden de dingen te doen die we zouden willen.
Bijvoorbeeld aanpak van zwerfvuil, aanleg van bloemenlint enz.
Maar we zijn al begonnen. In de wijk zijn veel stukken plantsoen waar de beplanting al jaren dood is. Er
groeit nu veel onkruid. Onlangs is er een schouw geweest om alle “gebreken” in kaart te brengen. Dat doen
we onder andere met mensen van het Stadsdeel Zuidoost en Eigen Haard. Het plan is om alle kwadranten
van Kelbergen door te lopen en het achterstallig onderhoud van het groen aan te pakken.
Maar we willen nog meer dingen doen. Op de bewonersvergadering werd onder andere gesproken over
“verbeter uw buurt”. Dat zou mogelijk moeten zijn met hulp van bewoners die zich inzetten voor de buurt.
Het gaat om onderstaande punten waarvoor we hulp van bewoners willen vragen.
Als u wilt meehelpen kunt u onderstaand strookje in de brievenbus doen bij no. 116 of no. 35.
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onderzoek buurthuiskamer
aanpak zwerfvuil
bloemenlint,
buurtfeest
vogel- en vleermuiskasten in Kelbergen
planten wingerd (tussen november en maart):

Naam :
huisno.:
Tel.

:

wil helpen met (omcirkelen s.v.p.)

mailadres:
1 2 3 4 5 6

Eventuele opmerkingen:
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