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Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Bewonersbrief 21 juli 2018.
Veel dode vissen in de watergang bij Kelbergen. Tussen de Gooiseweg en Kelbergen bij het
Bullewijkpad zijn in het weekend van 7 juli 2018 veel dode vissen aangetroffen. Bewoners en BBK
hebben dit gemeld bij het Waterschap Amstel, de Gemeente en Rijkswaterstaat.
Vervolg gluurverhoging. Voor 2013 is de termijn verstreken. Dat moest voor 1 juli 2018.
Over de andere jaren kan het vragen om teruggave nog wel na die datum omdat de verjaringstermijn
dan nog niet is verlopen.
Van HBO-Argus vernemen wij dat het overigens nog lang niet zeker is dat de verzoeken worden toegekend
want de belastingdienst zal er alles aan doen dat te gaan voorkomen.
Mist u de aangezegde verhoging(en). U kunt de aanzegging tot verhoging opvragen bij Eigen Haard telefoon
020-6801801.
Hospice. Onlangs hadden wij contact met de oprichters van het hospice. Er is vertraging bij de
verbouwing door financiële redenen. Het hospice is namelijk afhankelijk van sponsoring, giften en donaties
van derden.
Het streven is dat het hospice na de zomer opent. Voor de opening van het hospice komt er een
rondleiding voor de buurtbewoners. U ontvangt een uitnodiging in uw brievenbus.
Inbraken in Kelbergen. Helaas komt dat nog regelmatig voor. Inbraken gebeuren ook overdag. Dat
gebeurt door klimmen over schutting, forceren van de achterdeur, pui of keukenraam. Even weg? Deur
op slot! Niet thuis? Licht aan. Laat lampen branden als u 's avonds niet thuis bent. U kunt dat regelen
met een tijdschakelaar. Verdachte situatie? Bel 112.
Herinneringen lidmaatschap. Enige tijd geleden verstuurden wij via mail of brief betalingsherinneringen
rond. Vriendelijk dank aan de leden die hebben betaald. Helaas hebben niet alle leden hun
lidmaatschap voor 2018 voldaan. Mogen wij aandringen op uw betaling van € 5,00 naar bankrekening
NL65INGB0004051025 onder vermelding van uw huisnummer. Het ontbreken van een huisnummer
geeft problemen om een goede ledenadministratie op te zetten. Dank u.
Lid worden? Dat kan door € 5,00 over te maken naar bankrekening NL65INGB0004051025 onder
vermelding van uw huisnummer en “nieuw lid”. De bijdrage is per kalenderjaar.
Waarom lid worden en wat doet de BBK? Het doel van de vereniging is het behartigen van de
belangen van bewoners. Wij proberen dit doel te bereiken door overleg met Eigen Haard, Gemeente
Amsterdam Stadsdeelcommissie Zuidoost en andere instanties. Voor meer informatie verwijzen wij u
graag naar onze website www.kelbergen-bbk.nl.
Bloembakken. In ieder deel van Kelbergen staat een grote ronde bloembak. Deze bakken heeft de
BBK gekregen van het Stadsdeel Zuidoost. De BBK moet de bakken echter zelf verzorgen. De
verzorging van de bloembakken geeft problemen. Bewoners die de bakken onderhouden verhuizen
en/of gaan langere tijd met vakantie waardoor de verzorging niet vaak genoeg gebeurt. Er is slechts
één vaste verzorger van een bloembak.
Wij zoeken vrijwilligers die kunnen helpen met het onderhoud. Zoals nieuwe beplanting,
verzorging, water geven enz. De kosten van de planten worden uiteraard vergoed.
Het zou fijn zijn als meer personen zich opgegeven voor het onderhoud van een bepaalde bak
zodat de verzorging onderling kan worden verdeeld.
Aanmelden kan via mail@kelbergen-bbk.nl of via het contactformulier op onze website.
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Bestuur BBK.
Binnen het bestuur zijn de taken nu verdeeld.
Voorzitter
Monika Karan
Secretaris
Nel Wiersma
bestuursleden Hendrina Schoordijk en Rico Servinus
Na onze oproep in de laatste bewonersbrief heeft mevrouw C. Filemon gemeld, dat zij ons bestuur wil
versterken en de taak van penningmeester op zich wil nemen. Binnenkort maakt het bestuur kennis
met mevrouw Filemon. Meer hierover in de volgende bewonersbrief.
Uit de statuten: Bestuursleden worden – op voordracht van de leden of van het bestuur – benoemd in
de algemene ledenvergadering die akkoord moet gaan met een nieuw bestuurslid.
Mailadres. Regelmatig sturen wij berichten die belangrijk zijn naar bewoners. Ook bij plaatsing van
nieuwe artikelen op de website krijgen de bewoners bericht. Krijgt u deze berichten niet? Dan hebben
wij uw mailadres niet. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws? Stuur dan uw adres naar
mail@kelbergen-bbk.nl. Dit kan ook via het contactformulier op onze website.
UIteraard zullen wij uw mailadres niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruiken.
Bomenstichting. BBK is al enige tijd donateur van de bomenstichting. De bomenstichting zet zich al
bijna 50 jaar in voor het behoud van de bomen in de stad en op het platteland. Bij dreigende bomenkap
heeft de BBK informatie gekregen van de bomenstichting hoe te handelen. Helaas kon niet alle
bomenkap worden voorkomen. Wilt u meer weten over de bomenstichting zie www.bomenstichting.nl.
Informatie over klimop.
Er leven bij veel mensen, ook bij hoveniers, boomverzorgers en bosbouwers talrijke vooroordelen over
de groei van klimop in bomen. Dat is niet juist.
1.
2.
3.
4.
5.

Klimop veroorzaakt geen schade aan bomen door ingroeien of insnoeren
Klimop is geen concurrent voor water of voedingsstoffen
Klimop is geen lichtconcurrent in de kroon
Klimop vormt geen statische belasting voor de boom
Klimop is geen parasiet.

Hieronder op een rijtje waarom klimop een zegen voor de boom kan zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Klimop beschermt de boom tegen zonnebrand, verdamping en schade
Klimop biedt een goede omgeving voor talrijke vogels en insecten
Klimop is één van de weinige laatbloeiende planten
Klimop is een bron van voedsel voor vogels en vlinders
Klimop reinigt de lucht op een zeer effectieve wijze

Het uitgebreide artikel lezen? Zie onze website www.kelbergen-bbk.nl bij mededelingen.
Het is wel belangrijk dat u voorkomt dat de klimop onder de daken van de huizen en bergingen gaat
groeien. Snoei dus tijdig.
In het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting
van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd gecombineerd met een
bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving. Het
register bevat op dit moment zo'n kleine 15.000 objecten: solitaire bomen, lanen en boomgroepen.

Ook in Kelbergen staat een monumentale boom. Niet zo groot, maar wel bijzonder: De zwarte moerbei
naast Kelbergen 45.

