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Bewonersbrief  20 december 2013. 
 
Voor alle feestdagen en de jaarwisseling melden wij u nog de laatste nieuwtjes. 
 
Overleg Rijkswaterstaat. 
 
Omdat Rijkswaterstaat met een kleine groep bewoners wilde praten over de gevolgen van de 
werkzaamheden op het Kelbergenpad hebben wij alleen bewoners langs dit pad uitgenodigd voor 
een gesprek op 22 november 2013. Het verslag hiervan hangt in de informatiekast en staat op 
onze website. In de kast hangt ook een poster hoe het er in 2020 gaat uitzien. Zoals wij al hebben 
geschreven komt er in januari 2014 een informatieavond voor alle omwonenden langs de weg. 
 
Mededeling voor eigenaren van woningen in de omgeving van het Kelbergen- en Nellesteinpad. 
 
I.v.m. werkzaamheden in april 2014 adviseren wij u vooraf  foto’s te nemen (met data) van de 
muren van uw huis zodat u bij eventuele schade die er ontstaat deze schade kunt aantonen. 
 
Vakantieverhuur en tijdelijke verhuur van woningen voor woningeigenaren. 
 
Onlangs ontvingen wij van de Gemeente Amsterdam een brief met dit onderwerp.  
 
Informatie: www.amsterdam.nl/vakantieverhuur en  www.amsterdam.nl/tijdelijkverhuren 
 
Van deze site: “ Let op! Vakantieverhuur van een huurwoning tot de huurtoeslaggrens is niet toegestaan. 
Corporaties treden streng op tegen mensen die op deze manier hun huurcontract schenden. De gemeente 
werkt bij de handhaving nauw samen met de corporaties. Overtreding kan het verlies van uw woning 
betekenen.” 
 

Informeren kan ook via telefoonnummer 14020. 
 
Carports. 
 
Begin december is gestart met groot onderhoud van de carports. Er is begonnen in het 1e 
kwadrant, daarna  volgen het 2e, 3e en 4e kwadrant. Tijdens de werkzaamheden kan niet in de 
carport worden geparkeerd en moet uw auto – om schade te voorkomen - op een openbare 
parkeerplaats staan.  
 
Eigen Haard vindt dat er voldoende vrije parkeerplaatsen zijn. Aangezien wij een andere mening 
hebben is er door ons overleg geweest met de wijkagente en hebben wij in overleg met haar een 
brief opgesteld, met daaraan een parkeerstrook die u door ons bezorgd krijgt voordat de 
werkzaamheden in uw kwadrant starten. 
 
Tot op heden hebben wij Eigen Haard niet bereid gevonden onze brief over te nemen. 
 
Bushaltes Karspeldreef. 
 
Wij danken de bewoners die reageerden op ons verzoek in de vorige bewonersbrief.  
De bewoners, bewonersverenigingen en de winkeliersvereniging Kameleon staan positief 
tegenover deze actie. Er is een gesprek gevraagd met Urwin Vyent, de verantwoordelijke 
wethouder. Wordt vervolgd. 
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De mooiste kleurplaten zullen wij ophangen in de informatiekast bij de brievenbus. Inleveren 

kan op Kelbergen 123.  
 
Ingeleverd door :                                                    Kelbergen no.   : 
Leeftijd               :  
 

 

 

 

Prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 


