
B B K Bewoners Belangenvereniging Kelberge

Bewonersbrief 12 november 2022.

Laadpalen voor elektrische auto's.  

Correctie bewonersbrief 23 september 2022. In tegenstelling tot ons bericht blijkt, dat  wij verkeerd zijn 
geinformeerd over het aanbrengen van een laadplaats bij de carport van eigenaren. Vattenfall plaatst 
geen oplaadplaats onder de carport.

Bij informatie via de link https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/waar-komen-nieuwe-
laadpalen/ blijkt dat er in heel Kelbergen geen mogelijkheid is om een laadpaal te plaatsen. Wij willen 
hierover in gesprek gaan met de Gemeente. Voor we hiermee starten willen wij graag informatie van 
bewoners welke bewoners een laadpaal in Kelbergen nodig hebben.

Graag uw bericht met huisnummer naar mail@kelbergen-bbk.nl.

AED apparaat. 

Via Eigen Haard kreeg BBK  het verzoek van een bewoner de mogelijkheid te onderzoeken tot het 
plaatsen van een AED apparaat in Kelbergen. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een 
draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het 
geven van een elektrische schok. 

80% van de reanimaties vindt plaats in of rond het huis. Een AED verhoogt de overlevingskans enorm. 
Bovendien mag iedereen een AED gebruiken zonder daarvoor een training te volgen. Een snel 
bereikbare AED in de buurt is dus van levensbelang. 

Voor we verdere stappen willen nemen willen wij graag weten of er bewoners zijn die hieraan willen 
meewerken resp. bewoners die een “AED groep” willen opzetten. Bij voldoende vrijwilligers is BBK 
bereid ondersteuning te geven.

Hulp gevraagd voor bevestigen van de Kerstverlichting.

Ook dit jaar willen wij kerstverlichting aanbrengen, maar gezien de gevorderde leeftijd van de 
bestuursleden zoeken wij een paar bewoners die ons hiermee willen helpen.

Bestuur. 

Nog steeds zijn wij DRINGEND op zoek naar bewoners die ons bestuur willen versterken. Volgend jaar 
vallen er bestuursleden weg en om onze vereniging voort te laten bestaan is het volgens de statuten 
nodig dat er 5 bestuursleden zijn. Het bestuur komt om de zes weken ongeveer twee uur bij elkaar. 
Meer informatie? Stuur ons een mail en wij nemen contact met u op. 

Wilt u met bepaalde dingen helpen, maar niet in het bestuur? Dan bent u ook meer dan welkom.

Eigen Haard. 

Wat betreft de carports horen wij, dat Eigen Haard  juridisch nog het een en ander aan het uitzoeken is 
omdat er momenteel geen beheerverenging of VvE is. 

Er is een nieuwe wijkbeheerder voor Kelbergen. Zijn naam is Winfried Plas.

Activiteiten in Kortvoort ook voor bewoners van Kelbergen.

Op Krimpertplein 5 is Ala-kondre gevestigd. Er zijn activiteiten voor jong en oud: huiswerkbegeleiding, 
seniorendag,  vrouwenbijeenkomst, muziekles, yoga, naailes enz. Een uitgebreid overzicht met contact-
en mailadres staat op onze website en hangt in onze informatiekast.
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Brasapark.

Bestuursleden van onze vereniging waren bij de vergadering van AGG op  28 september 2022. Wij 
hebben gevraagd naar de stand van zaken over de beplanting op de schuine hellingen. Zodra we meer 
weten zullen wij dit melden. 
Een van de plekken in het park ter hoogte van het Kelbergenpad is ingevuld door Brasatuin. T.z.t. zal 
hier een kas worden geplaatst. 

Buurtteams.

In Zuidoost zijn er buurtteams te vinden. In de buurt van Kelbergen vind je een “buurtplein” aan de 
Karspeldreef. Elke werkdag vanaf 09.00 uur  kunnen bewoners vanaf 18 jaar hier terecht voor gratis 
advies bij allerlei problemen. Op onze website bij informatie staat de link naar Buurtteams. 

Voor vragen over geldzaken kunt u iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur terecht in Buurthuis De 
Bonte Kraai, Kraaiennest 68. Je kunt binnenlopen zonder afspraak. 

Buurt Bieb.

Geen geld voor de bibliotheek? Dan kunt u een boek lenen uit de boekenkast onder de dakoversteek 
bij Kelbergen 320 (rode kwadrant). Deze kast staat daar al enige tijd en is geplaatst door een bewoner 
van Kelbergen. BBK is van plan dit goede voorbeeld te volgen en meer kasten in de wijk te plaatsen. 

Energie besparen.

Eigen Haard en de Gemeente Amsterdam vragen ons u over het volgende te informeren:

Energie Bespaardienst komt in opdracht van de gemeente vanaf 14 november huis-aan-huis bij alle 
woningen in Kelbergen. Het bedrijf dat langskomt heet De Energie Bespaarservice. Zij zijn herkenbaar 
door hun bussen, bedrijfskleding en kunnen zich legitimeren. Alle bewoners hebben een de brief+flyer 
ontvangen waarop staat afgebeeld hoe zij gekleed gaan.
Energie Bespaarservice neemt energiebesparende producten mee en installeert deze ook meteen in 
uw woning. 

U hoeft niet wantrouwig te zijn. U kunt met een gerust hart de energiecoaches toelaten.

Herhaling bericht over ratten. 

Nog steeds klagen veel bewoners over ratten in de tuin. Overlast kan online worden gemeld bij de 
Gemeente Amsterdam of telefonisch 14020. Van belang is een schone woonomgeving. 

Houdt het deksel van uw kliko afgesloten en zet de kliko op tijd op de opstelplaats om te legen. Strooi 
geen vogelvoer, gooi geen brood voor de eenden of andere vogels in uw tuin, op daken van bergingen 
of in de woonomgeving. 

Melding klachten in de openbare ruimte.

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets kapot, is 
er sprake van overlast of ziet u een gevaarlijke situatie, meld dit dan. Uw melding draagt bij aan de 
leefbaarheid en veiligheid van Kelbergen.

Melden online: https://meldingen.amsterdam.nl/
Melden telefonisch: 14020.
Melden via app: download de app Buitenbeter. 

Nog vragen en/of opmerkingen? Meld het ons s.v.p. 
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