
B B K Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Bewonersbrief  11  juli 2019.

Woonomgeving. 
Na klachten bij de gemeente/Stadsdeel Zuidoost krijgt BBK bericht, dat er na een reorganisatie bij de
Gemeente/Stadsdeel Zuidoost een andere werkwijze is met betrekking tot meldingen. BBK klaagde
over het vele onkruid op de trottoirs en op de schuine hellingen van de trottoirs. Ook veel “straatjes”
tussen de woonblokken zien er niet al te fraai uit. In de wijk is veel onkruid en er zijn sterk gegroeide
klimmers die over het trottoir hun weg vinden.

Omdat er binnen de BBK al enige tijd geen werkgroep leefbaarheid meer is, is het voor het bestuur
onmogelijk in de hele wijk te kijken waar de Gemeente/Stadsdeel Zuidoost  aan het werk moet om
bijvoorbeeld onkruid te verwijderen.

Wij vragen  bewoners zelf  klachten te melden. 

U kunt bellen met 14020 (op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur) .
U kunt een melding online doen: h  ttps://meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf   

Uiteraard kunt u ook andere klachten melden zoals zwerfvuil, kapotte tegels/bestrating enz. 

Bloembakken. 
Een aantal bloembakken is onlangs weer gevuld. Fijn dat er bewoners zijn die deze bakken water
willen geven als het erg droog is.

Schuttingen. 
Ondanks ons gesprek met Eigen Haard in april 2019 over het plaatsen/herstel van schuttingen door
Eigen Haard wordt door Eigen Haard nog steeds tegen veel huurders gezegd, dat schuttingen voor
eigen rekening zijn. Dat is niet altijd het geval.

Hieronder een overzicht welke schuttingen voor  reparatie/vervanging door Eigen Haard  komen:

 Bij de 1-kamer woningen:  1 deel schutting aan de tuinkant van de woning 
 Bij de 4-kamer woningen:  1 deel schutting aan de achterkant van de woning en alle schuttingdelen

aan de voorkant van de  woning  vanaf de woning tot aan de berging / ingang
 Bij de 5-kamerwoningen:   alle schuttingen vanaf de woning  tot aan de berging / ingang 

Als  u  uw  klacht  indient  bij  de  receptie  moet  u  zich  niet  laten  intimideren.  De  voorschriften  met
betrekking  tot  de  schuttingen  voor  Kelbergen  zijn  anders  dan  in  andere  wijken.  De
participatiemedewerker Gertjan Koele en onderhoudsman Philip Jonker zijn hiervan op de hoogte. 

Asbest. 
Kelbergen 93 t/m 118 zijn de laatste huurhuizen waar  -  indien nodig - betonrot wordt hersteld en het
asbest wordt verwijderd. Volgens de planning zijn de werkzaamheden 9 augustus 2019 klaar.

Fotopanelen op de carports. 
Zoals wij al hebben gemeld was de BBK  met het idee om fotopanelen op de muren van de carports te
hangen in 2018 een van de winnaars van het Eigen Haard Fonds. Binnenkort wordt met bevestiging
van de panelen begonnen. Op onze website zal dan ook een overzicht staan welke fotopanelen waar
hangen. De foto's  zijn beschikbaar gesteld door bewoners, Stadsarchief, Rijkswaterstaat.

Op de foto  aan de achterkant  van deze brief  ziet  u  een luchfoto  van Kelbergen die  wij  mochten
gebruiken van Stadsarchief .
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Kwaku zomerfestival.
De komende vier weekends vindt dit festival plaats. Er is geen nummer bekend voor klachtenmelding.
De dames die jarenlang de klachten van bewoners uit de omgeving doorgaven en bespraken hebben
zich - na bedreiging  - vorig jaar  teruggetrokken. Bij klachten kunt u bellen met 14020 of de klacht
online melden (zie voorzijde brief).

Hospice op Kelbergen 189.
Na  een  langdurige  verbouwing  is  op  8  juli  het  hospice  geopend.  Voor  bewoners  met  internet:
https://www.hospiceamsterdamzuidoost.nl/ 

Leden.
De BBK wil de bewoners van Kelbergen zo goed mogelijk vertegenwoordigen.  Veel leden betekent
immers meer invloed naar buiten. Ook bewoners met een koopwoning kunnen lid worden van onze
vereniging.

Bent u nog geen lid maar wilt u lid worden van onze vereniging? Dat kan door € 5,- over te maken op
bankrekening  NL65INGB0004051025  ten  name  van  Bewonersbelangenvereniging  Kelbergen,
Amsterdam. Wilt u bij betaling uw huisnummer en NIEUW LID vermelden? Dank u. 

Heeft u uw lidmaatschap nog niet betaald?  Dan ontvangen wij  graag € 5,-  op onze bankrekening
NL65INGB0004051025  ten name van Bewonersbelangenvereniging Kelbergen, Amsterdam. Wilt u bij
betaling uw huisnummer vermelden? Dank u.

Uw bijdrage geeft ons ook de mogelijkheid wat extra's voor de wijk te doen.

Het bestuur wenst u allen een fijne zomer en voor de bewoners die met vakantie gaan: 
een fijne vakantie.
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