
B B K Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Bewonersbrief  23 december 2022.

Beste bewoners,

Voor het einde van het jaar nog even een paar mededelingen en aan de achterkant van deze 
bewonersbrief een kleurplaat en onze beste wensen.

__________________________________________________________________________________

Hospice.

In het Gemeenteblad van 28 oktober 2022 stond onderstaande publicatie.

Aanvraag omgevingsvergunning Kelbergen 189 1104 LJ Amsterdam Adres: Kelbergen 189 
1104 LJ Amsterdam 

Omschrijving: het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening i.v.m. het realiseren van 30 
nieuwbouwwoningen Datum ontvangst: 24-10-2022 Zaaknummer: Z2022-ZO001910 OLO nummer: 
7346211 

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar
maken. Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag
van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure 
kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd. Indien u nog vragen 
hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Toeslagenaffaire.

De Wet hersteloperatie is sinds begin november officieel van kracht. Kinderen (0 – 39 jr.) van 
vastgesteld gedupeerde ouders Toeslagenaffaire krijgen binnenkort een brief waarin staat dat ze recht 
hebben op een geldbedrag, ondersteuning vanuit de eigen gemeente en hulp voor persoonlijke 
ontwikkeling: de “Kindregeling”.

Helaas staan in de brief en folder geen gemeente-specifieke informatie. Amsterdamse gedupeerden 
kunnen het beste worden verwezen naar Buurtteam Amsterdam. Ook staat een speciaal belteam  klaar 
om te luisteren naarvragen en samen te kijken wie het beste kan helpen. Zij zijn te bereiken op nummer
020 303 7820.

Overleg met Eigen Haard.

In ons overleg met Eigen Haard van 9 december j.l. werd gezegd dat er half januari 2023 informatie 
over het te bouwen appartementencomplex naar de bewoners wordt gestuurd.

Wij maakten kennis met de nieuwe opzichter Berry de Jong en de nieuwe wijkbeheerder Winfried Plas. 

Verder hadden wij het over klachten die wij van bewoners horen over onder andere (geluids) overlast 
van omwonenden.  Eigen Haard zegt hiervan niets te hebben gehoord.

Wilt u klachten die u heeft s.v.p. doorgeven  aan Eigen Haard. Telefoon 020-6801801.

Is de energiebespaardienst al bij u geweest? Graag willen wij via mail @kelbergen-bbk.nl van u weten 
hoe u dit bezoek vond. Dank u.

z.o.z. 
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