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Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

BEWONERSBRIEF 27 september 2014.
Eigen Haard overleg.
Op 14 oktober hebben wij weer overleg met medewerkers van Eigen Haard. We bespreken dan een aantal
zaken, lopen even door Kelbergen en kijken wat er van de punten van het vorige overleg nog openstaat en
zetten nieuwe punten op de agenda.
Zo loopt er onder andere nog een verzoek tot het schilderen van de overkappingen bij de verspringingen van
de huizen.
In het najaar staat op de agenda: groot onderhoud.
Heeft u ook een punt voor het overleg, wilt u een voorstel doen voor groot onderhoud of is er iets in
uw woonomgeving waarop u Eigen Haard wilt wijzen? Laat ons dat even weten via mail of een briefje
in de bus bij Kelbergen 123.
In onze volgende bewonersbrief komen wij terug op het overleg van 14 oktober 2014.
Verloop werkzaamheden Kelbergen.
De werkzaamheden in Kelbergen verlopen zoals gepland. BBK heeft nog steeds om de veertien dagen
overleg met medewerkers van Rijkswaterstaat en het Stadsdeel.
Bewoners worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden via brieven van de aannemer. Wij hebben
tussentijdse mededelingen op de site gezet, bewoners geïnformeerd via mailadres en de informatie in de
infokast gehangen.
Er zijn wel fouten gemaakt. Zo liep de bezorging van de brieven in het begin fout. Nu is er een vaste
bezorger uit Nellestein. Als hij met vakantie is nemen vrijwilligers in Kelbergen deze taak over voor wat
betreft Kelbergen. Onze dank hiervoor.
Bij Kelbergen 387 werd een verkeerde boom gekapt waardoor twee bomen moesten worden gekapt voor de
doorgang van auto’s naar de vaste parkeerkuil van omwonenden.
Van het Stadsdeel ontvingen wij bericht dat er geen bomen meer in de verharding terug zouden komen,
maar dat er één beuk in het gazon terugkomt.
Tegen dit besluit van het Stadsdeel hebben wij bezwaar gemaakt. Tenslotte was bewoners beloofd dat er
bomen op dezelfde plaats terug zouden komen. Nu komen er twee bomen terug die geen worteldruk
veroorzaken. De Judasboom (Paarsbloeiend april/mei en waar na de bloei peulvruchten aan de boom
komen die tot in de najaar aan de boom blijven) en een Cornus florida F. Rubra (kleine boom met roze
bloemen in de zomer). Beide bomen zijn opvallend tijdens en na de bloei goed voor het stenen plateau en
veroorzaakt geen wortelopdruk. In het gazon naast Kelbergen 383 komt een roodbladige beuk.
Veel bewoners kwamen kijken bij het intrekken van de grote waterleiding. Er zijn ook foto’s gemaakt door
bewoners die wij op onze site hebben gezet.
De herplant begint oktober/november 2014 wat betreft de bomen. Na inspraak komen er iets grotere bomen
(30-35 cm doorsnee). Na de aanleg van fiets- en voetpaden – na de winter – zullen de heesters worden
geplant.
Briefpapier aangepast.
Zoals u wellicht heeft opgemerkt is ons briefpapier aangepast. De contactgegevens staan onderaan de brief.
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Kap boom bij no. 259.
Na onze melding aan het Stadsdeel, dat deze boom er slecht uitziet kregen wij onderstaande mail van Peter
Larooi – onze wijkopzichter.
“De Es heeft de Essentaksterfte dit is een schimmel waar de Es langzaam aan dood gaat en dus gekapt
moet worden . Wij willen hem daarom zo snel mogelijk kappen ,het liefst in wk 40 omdat deze dan gelijk met
de Els en Es van nr 263 meekan i.v.m. de machines die hiervoor nodig zijn; snipperen kraan frees en herstel
gazon enz. “
Er loopt nog een bezwaarschrift van de BBK tegen het besluit tot de kap van de Els en de Es. Er is een
hoorzitting geweest. Stadsdeel heeft op 1 juli 2014 geschreven dat hierover bericht volgt na het zomerreces
in augustus 2014. Over de uitkomst van de hoorzitting hebben wij nog niets vernomen. Wij beraden ons
op verdere stappen.
Omgevingsraad Schiphol.
De Omgevingsraad Schiphol is vanaf 1 januari 2015 het overleg- en adviesplatform voor alle vraagstukken,
belangen en partijen die rond Schiphol bij elkaar komen. De BBK vindt het belangrijk dat de belangen van de
bewoners van Kelbergen, het beperken van vliegverkeer over de K-buurt, worden meegewogen. Om mee te
kunnen doen dienen bewonersorganisaties te bestaan uit minimaal 100 leden.
Wij willen ons laten vertegenwoordigen door Tarcis Schipper, oud bestuurslid van de BBK en voorzitter van
de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmer. Mede door zijn jarenlange inzet en kennis op het gebied van het
vliegverkeer is hij volgens ons het meest geschikt om onze belangen te behartigen.
De door ons verstrekte gegevens zullen niet worden gedeeld met derden en zullen niet voor andere
doeleinden gebruikt worden dan het controleren van de eisen voor deelname aan de achterbanorganisaties/
vertegenwoordigers. Het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol vernietigt de persoonsgegevens één
week na de verkiezingsuitslag.
Mocht u bezwaar hebben tegen vermelding van uw naam, adres en woonplaats dan vragen wij u ons dat
één week na deze bewonersbrief door te geven. Wij zullen dan uw gegevens als lid van de BBK niet
doorgeven.
Voor vragen en/of informatie kunt u terecht op de website www.omgevingsraadschiphol.nl of 023-568 5230.
Zie ook www.wvb.nu.
Mailadres.
Helaas kunnen wij niet alle bewoners bereiken voor tussentijds nieuws en/of bij problemen. Wij hebben niet
van alle bewoners een mailadres. Voor tussentijdse berichten zie onze website www.kelbergen-bbk.nl of mail
naar: mail@kelbergen-bbk.nl zodat uw adres bij ons bekend is.
Eigen Haard bewonersonderzoek.
Eigen Haard houdt eens in de twee jaar een bewonersonderzoek onder de huurders. In oktober of november
kunt u gebeld of gemaild worden door onderzoeksbureau USP. U kunt zich dus niet opgeven voor
deelname.
De vragen in het Bewonersonderzoek gaan over de dienstverlening. Maar ook over uw woning en uw buurt.
In oktober of november kunt u gebeld worden door onderzoeksbureau USP. U kunt zich dus niet opgeven
voor deelname aan het Bewonersonderzoek. Het gaat om een steekproef. Om een goed beeld te krijgen,
hebben we veel bewoners nodig die meewerken. De kans dat u de komende maanden wordt benaderd, is
dus groot. U maakt als deelnemer dan ook kans op 1 maand gratis huur.
De resultaten gebruikt Eigen Haard om de dienstverlening te verbeteren. Eind januari 2015 staan de
resultaten op de website.
Misschien kunt u alvast nadenken over zaken waar u zich aan stoort.

