
B B K Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Bewonersbrief  12 april 2018.

Kees Gelok – onze penningmeester –  is op 1 april onverwachts overleden.  BBK heeft zijn partner
gecondoleerd. Bestuursleden van de BBK en buren hebben zijn crematie bijgewoond.

Kees zat 11 jaar in het bestuur van de BBK en heeft in zijn functie  als penningmeester zijn taak  zeer
goed en zorgvuldig vervult. Wij zullen hem missen.

Er  was  een  bewoners-  en  ledenvergadering  op  29  maart  2018.  De  opkomst  was  weer  zeer
teleurstellend. Wij danken de bewoners die – ondanks de Passion – toch onze vergadering bijwoonden
voor hun aanwezigheid. De mededelingen die door de BBK zijn gedaan in het eerste deel van deze
avond; de bewonersvergadering,  kunt u lezen op onze website www.kelbergen-bbk.nl. 

Bestuur BBK.

Op de ledenvergadering werd een nieuw bestuur gekozen. Door  zijn vertrek uit  Kelbergen moest
Jimmy Vreden aftreden. Ook Edwin Suares is afgetreden. De vergadering ging akkoord met een nieuw
bestuur  namelijk:  (wijlen)  Kees  Gelok,  Monika  Karan,  Hendrina  Schoordijk,  Rico  Servinus  en  Nel
Wiersma.

DRINGENDE OPROEPEN.

Oproep nieuw bestuurslid.

Volgens onze statuten moet het bestuur uit 5 personen bestaan. Door het overlijden van Kees moeten
wij dus opnieuw op zoek naar een bewoner die ons bestuur wil versterken. De taken worden onderling
verdeeld, maar het liefst hebben we dus iemand die het financiele deel op zich wil of kan nemen.

Oproep bewoners onderhoud ronde plantenbakken.

Er worden vrijwilligers gevraagd voor de verzorging van de plantenbakken. Een bewoner die één van
de bakken vorig jaar heeft gedaan is verhuisd. Dit gaat over de bak bij nummer 93. In het 4e kwadrant
verzorgt Gusta Sartorius al jaren deze bak, in het derde kwadrant is dat Claudine Hebeisen en in het
eerste kwadrant Nel Wiersma. Het zou het fijn zijn als  meer bewoners zouden willen helpen.  Het
gebeurt nu bijvoorbeeld vaak dat bij vakantie of ziekte de bakken te weinig water krijgen. 

Oproep bewoners foto's aan te leveren.

Eigen Haard stelt jaarlijks een bedrag van € 50.000,- ter beschikking uit het Eigen Haard Fonds. Wij
hebben een plan  ingediend. Ter verfraaiing van de wijk willen wij foto's gedrukt op aluminium op de
carports laten bevestigen. Heeft u foto's van Kelbergen? Van de woningen, de bijeenkomsten die in het
recreatiegebouw werden gehouden, van andere activiteiten, van de natuur in Kelbergen enz.? Stuur
dan uw foto via mail mail@kelbergen-bbk.nl. Of doe de foto in de bus bij Kelbergen 123 met vermelding
van uw naam en huisnummer en eventueel datum van de foto. Nadat wij de foto hebben gescand krijgt
u de foto terug.

Als dit plan niet wordt gehonoreerd door Eigen Haard zal BBK dit plan uitvoeren. De  ledenvergadering.
heeft toestemming gegeven dat geld van de BBK hiervoor mag worden gebruikt.

Eigen Haard.

Er is nog geen datum bekend voor het voorjaarsoverleg. U kunt ons doorgeven als er dingen zijn die u
wilt laten bespreken. 

Woonomgeving en werkzaamheden Rijkswaterstaat.

Op 4 april jl. was het 20e Vinger aan de Pols overleg met IXAS en Rijkswaterstaat. Van belang voor
Kelbergen: een deel van het hek bij de watergang Kelbergenpad tot Kelbergen 189 is weggehaald. De
wilgentenenschutting achter 153 – 187 wordt op korte termijn gerepareerd.

BBK heeft gevraagd wanneer de watergang weer wordt verbreed. Hierover volgt bericht.
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Woonomgeving.

Rond een aantal  speelplaatsen staan hekken. Er komt een nieuwe ondergrond. Wij hebben afdeling
Schoon en Heel gevraagd wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Nog geen bericht ontvangen.

In de bloemvakken op de trottoirs zijn de dode planten nog niet weggehaald. Ook hier hebben wij op
gewezen. Zonder resultaat tot nu toe.

Verder wachten wij nog steeds op prullenbakken met deksel. 

Wij houden dit in de gaten en nemen opnieuw contact op met de ambtenaren.

Ondergrondse containers.

Zoals u misschien weet staan er ter hoogte van Kelbergen 80 drie containers. Twee ondergrondse
containers voor glas en papier en een bovengrondse container voor plastic.

Regelmatig wordt  in de plastic  bak afval  aangetroffen dat  niet  in deze bak thuis hoort.  Wij  vragen
bewoners goed op te letten wat in welke bak moet. Indien ander afval bij het plastic wordt gegooid kan
het plastic niet worden verwerkt.

Melden van klachten

Regelmatig meldt de BBK klachten over de woonomgeving. Zoals afval uit tuinen dat door bewoners
achter de schuttingen/tuinen wordt neergelegd, zwerfvuil, kapotte stoeptegels enz.

Melden van klachten kunt u telefonisch doen (telefoon 14020), via whatsapp 06 44440655 en online.
Op onze website vindt u een link voor melding online.

Afgelopen zomer waren er veel ratten. Wij vragen bewoners om geen broodresten in de openbare
ruimte te gooien. Ook is het niet de bedoeling de inhoud van uw asbak en/of andere zaken in het
openbaar groen of op straat te dumpen. Door met zijn allen hier op te letten en wat regels in acht te
nemen dragen we bij aan een schoon Kelbergen.

Buurtpreventie.

Weet  u  dat  er  in  Kelbergen  een  buurtpreventie  actief  is?  U  kunt  zich  aanmelden  via
buurtpreventie.kelbergen@gmail.com. Er staat ook een link hiernaar op onze website. In de mail graag
de vermelding  van  (voor)naam en  uiteraard  het  mobiele  telefoonnummer.  Na ontvangst  van deze
gegevens, wordt u aan de groep toegevoegd

Camera in openbare ruimte.

Mag ik een camera ophangen bij mijn huis?  Camera’s  plaatsen is  niet verboden, maar er zijn wel
voorwaarden aan verbonden. Brengt u bij de beveiliging van uw huis eigendommen van buurtgenoten
in beeld? Zoals het huis, de tuin, de voordeur of de garage van uw buren? Of brengt u delen van de
openbare ruimte in beeld, zoals de stoep of de weg? Dan is de Wet bescherming persoonsgegevens
van toepassing.  Dit  betekent  dat  u rekening moet houden met de persoonlijke levenssfeer van de
mensen die u in beeld brengt.  Het  uitgangspunt is  daarom dat  uw camera de bezittingen van uw
buurtgenoten en/of de openbare weg niet mag filmen. Daarbij filmt u namelijk mogelijk uw buurtgenoten
(of andere personen). En dat maakt een te grote inbreuk op hun privacy. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht .

Reparatieverzoek.

Huurders van Eigen Haard die een reparatieverzoek hebben kunnen via Mijn Eigen Haard direct een
afspraak  maken met  een  vakman van Eigen Haard.  Met  het  Klantportaal  maakt  Eigen  Haard  de
dienstverlening  voor  haar  huurders  eenvoudiger.  De  huurders  kunnen  nu  via  internet  een
reparatieverzoek  indienen  en  een  afspraak  maken  met  een  vakman.  Mijn  Eigen  Haard  wordt  de
komende maanden uitgebreid. 

Via website www.eigenhaard.nl kan een account worden aangemaakt.

Bron Argusogen HBO-Argus.

Lid worden van de BBK?

Door  € 5,00 over  te maken op bankrekening NL65INGB0004051025 wordt  u lid  en steunt  u onze
activiteiten. Graag vermelden van uw huisnummer en NIEUW LID. Dank u.
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