
B B K Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Bewonersbrief 29 januari 2022.

Ook in de eerste bewonersbrief van dit jaar staan voor u dingen die van belang zijn. 

Dus . . . lezen s.v.p. !

Heropening van Kelbergen huiskamer in de Bonte Kraai, Kraaiennest 68.

5 februari van 14.00 tot 16.30 uur gaan de deuren weer open. Koffie en thee met wat lekkers staat voor
u klaar. Afgelopen jaar was er nog niet veel animo. Hopelijk wordt het dit jaar wat beter want anders 
gaan de vrijwilligers die hebben opgezet en op de middagen aanwezig zijn erover denken de huiskamer
te sluiten. Dus wilt u even met buurtgenoten praten loop dan even binnen.

Kelbergen schoon en  groen: samen doen.

Met zijn allen kunnen we dit waar maken. U kunt al in uw buurt beginnen door zwerfvuil zelf te prikken 
of hiervan melding te doen. Ziet u in uw buurt iets  waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd moet 
worden, dan kunt u dat bij de gemeente melden. U kunt ook een gevaarlijke verkeerssituatie of overlast
van personen, horeca en overtredingen van de coronaregels doorgeven.

Meldingen openbare ruimte kunnen gedaan worden via: www.amsterdam.nl/mor of telefonisch via 
14020.

Groen in Kelbergen.

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost is begonnen met planten van grote struiken. Dit is de 
compensatie van het te vroeg weghalen van de wilgentenenschutting door Rijkswaterstaat in 2021.

Werkzaamheden bij de kruising in Kelbergen.

 Er is een gesprek geweest met de uitvoerder Stam & Co. over de werkzaamheden/het 
vervangen van de gasleidingen. Zonder tegenslag zou de weg na vrijdag 21 januari 2022 weer 
opengaan voor het verkeer.  Helaas is dit niet gelukt. 

 Tot maart blijft er een gat open ter hoogte van de kruising. Dit heeft te maken met afpersing van
een gasleiding. Het gat wordt kleiner en langs de afzetting komen "open" hekken zodat het 
uitzicht op de kruising goed is.

 Verdere werkzaamheden: Op de kruising wordt zo gewerkt, dat het verkeer er langs kan.
 Het langs het Nellestein- en Bullewijkpad liggende werkmateriaal dat is achtergebleven zal 

worden weggehaald. 
 N.a.v. Klachten over de pomp deelde men mee, dat het al een stille pomp is. De pomp moet 

blijven draaien en blijft wat geluid maken. Dat is helaas niet te voorkomen. 

Tunnelpark.

 Na klachten van onder andere de BBK,  dat de brugleuningen gevaarlijk waren,  heeft de 
Gemeente Amsterdam extra draden gespannen bij de brugleuningen.

 Na een telefoontje van een bewoonster over de vreselijke gladheid op de fiets- en wandelpaden
heeft de BBK dit  evenals de bewoonster gemeld. Op het volgende Vinger aan de Pols overleg 
met de Gemeente Amsterdam op 31 januari 2022 wordt hierover gesproken.
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Verzoek mailadres.

Veel bewoners kunnen wij tussentijd berichten sturen. Jammer genoeg niet alle bewoners. 

Zo hebben wij onlangs een bericht gestuurd over de werkzaamheden in Kelbergen en over de 
plotselinge gladheid op het tunnelpark waardoor veel fietsers en wandelaars (waaronder ook kinderen) 
vielen.

Als u ook tussentijdse berichten wilt ontvangen kunt u het contactformulier op de site gebruiken of een 
mail sturen naar mail@kelbergen-bbk.nl. Uiteraard zullen wij uw gegevens niet aan derden doorgeven. 
Uw privacy is gewaarborgd. 

Gezocht:

 aanvulling bestuur. 

 Contactpersonen/bewoners die bijvoorbeeld per parkeerkuil en/of per kwadrant de omgeving 
(hoe nu verder?) 

Betalingsverzoek. 

Jaarlijks krijgen wij een vergoeding van Eigen Haard omdat de BBK ook een bewonerscommissie voor 
huurders is. We mogen niet alle uitgaven bij Eigen Haard in rekening brengen. Met uw geld 
onderhouden we de bloembakken die in elk kwadrant staan, brengen wij verlichting aan rondom de 
kerstdagen enz.  Kortom we zorgen voor wat extra gezelligheid in Kelbergen met deze extra inkomsten.

Wij doen dit betalingsverzoek niet alleen aan de leden van onze vereniging, maar ook aan bewoners
die geen lid zijn. Bewoners die nog geen lid zijn kunnen lid worden van onze vereniging.

______________________________________________________________________________

Factuur 2022.

Lidmaatschap voor de periode 01-01-2022 tot 31-12-2022                              € 5,00.

Dit bedrag s.v.p. binnen 3 weken  overmaken op bankrekening

NL65INGB0004051025 t.n.v. Bewonersbelangenvereniging Kelbergen

Kelbergen 123., 1104 LE Amsterdam.

Voor onze administratie vragen wij u bij uw betaling uw huisnummer vermelden. Dank u.

In onze volgende bewonersbrief.

 Wat verandert er voor huurders in 2022? (Kijk alvast op de website www.kelbergen-bbk.nl) en in
de informatiekast).

 Het laatste nieuws over de groeninrichting van het tunnelpark

Graag willen we van u weten wat u van de door ons verspreide bewonersbrieven vindt. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur BBK.


