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Beste bewoners
De afronding van het project Amstelveenseweg staat vanwege de Corona-crisis stil. Stadgenoot
en Hemubo zullen spoedig informatie geven wanneer de afronding weer gaat starten.
(waarschijnlijk na de bouwvakvakantie zullen de meterkast en mechanische ventilatie brandveilig
gemaakt worden).
Corona crisis versus afval crisis
Zoals u misschien al gemerkt heeft, wordt onze mooie wijk sinds
de laatste maanden steeds vuiler door zwerfvuil, grofvuil, dozen
en afvalzakken. De Bewoners Commissie Bertelman en een
aantal bewoners houden regelmatig een schoonmaakactie.
Bijvoorbeeld zwerfvuil verwijderen en karton versnijden. Wij
nemen ook contact op met de Gemeente als de papiercontainer
vol is. Op dit moment worden er veel dozen aangeboden, waardoor de papiercontainer snel vol zit. Het is de bedoeling dat het
karton in de karton/papiercontainer gedaan wordt. Hij staat in de
Bernard Kochstraat nummer 11 voor de ruimte waar de kinderopvang zit. In deze container zitten twee kleppen: eentje boven
voor kleine stukken karton en eentje onder voor de grote stukken. Maakt u a.u.b. het karton plat en werp het daar in. Hulp
nodig?... bel dan even de BCB. Doordat er veel mensen door de
“Doe
crisis thuis zijn en daardoor vaker opruimen, is ook het aanbod
gewoon hou
van grofvuil sterk vermeerderd. De Gemeente heeft de volgende
het schoon!”
afspraak: bel met 14020 en zet op dinsdagavond of woensdagochtend vóór 07.00 uur grofvuil op de stoep aan de straatkant van
uw woning. Het wordt dan woensdagochtend opgehaald. Gelukkig
staan er in onze wijk meerdere ondergrondse containers om de
plastic afvalzakken in te doen. Als er eentje vol is kan het na een
klein stukje lopen misschien in een andere container gedaan
worden. Op deze manier hebben de ratten en meeuwen het
nakijken.

“nah vind er geen
zak meer an!”
“niks te halen
hier!”

“het
knaagt
aan
me!”

Activiteiten
De BCB houdt zich op dit moment vooral bezig met het schoonhouden van onze wijk, gesprekken met de gemeente betreft fietsstandaards, bankjes en herinrichting Willaertstraat/pleintje en
opruimen en inrichten groenstrook waterkant Pieter Lastmankade.
1. De BCB zou graag zien dat iedereen aan de Pieter Lastmankade kan zitten. Vanuit de
gemeente komen er 2 bankjes bij en een extra prullenbak. De BCB doneert voor een proefperiode
van 3 maanden gratis HONDENPOEP-zakjes.
2.Container Restafval Willaertstraat. Bel met 14020 voor aanbieden grofvuil.
Grofvuil kan vanaf dinsdagavond 18.00 worden aangeboden, woensdagochtend wordt dit
opgehaald. GLAS EN KARTON WORDT NIET MEEGENOMEN!
De glas-en karton/papiercontainers staan op de Bernard Kochstraat t.o. nr 11. Wij zoeken
bewoners die (een deel van)de container willen adopteren. U krijgt materiaal en 'goodies' voor het
netjes houden van de plek.
3. Begin juli wordt het evaluatieverslag van de BCB (over de renovatie) met Stadgenoot
besproken. Hierna komt het verslag op de website van Huurgenoot te
staan: http://www.huurgenoot.nl/bewonerscommissies/Amsterdam Zuid/BC Bertelman
4. De groencommissie heeft met de gebiedsmakelaar een gesprek gehad over het pleintje aan de
Willaertstraat. Het is de bedoeling dat dit pleintje opnieuw wordt ingericht. Dit zal in het najaar
weer opgepakt worden. In het najaar zal ook een voorstel worden gedaan betreft de geveltuinjes
en kapvergunning.
5. Sommige rookmelders kunnen soms steeds afgaan terwijl er echt helemaal niets aan de hand
is. Heeft u hier last van neemt u dan contact op Stadgenoot.

“lekker
buurtje hier!”

“ik help
ook
mee!”

Tip van de BCB voor straat en (binnen) tuin
“Muis en rat pesten gooi geen etensresten!’
Oproep
Een keertje meehelpen? Stuur een mailtje naar de BCB of bel( zie gegevens bovenaan deze
nieuwsbrief) Binnenkort gaan we weer zwerfvuil opruimen in de wijk, u hoort dit nog wanneer dit
gaat plaatsvinden.

