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Beste bewoners
De afronding van het renovatieproject Amstelveenseweg door Stadgenoot en Hemubo zal in
november/december klaar zijn met de aanpassingen qua brandveiligheid van de MV-box ed. Dan
zullen ook de containers op het Bertelmanplein verwijderd worden. Heeft u daarna nog vragen of
is er iets nog niet in orde (bijv. de brandmelder gaat zomaar zonder reden af), dan kunt u dit laten weten
via de klantenservice van Stadgenoot.
Adoptie containers
De BCB heeft een containerplek geadopteerd op de Amstelveenseweg-Bernard Kochstraat. Dit
betekent dat wij samen met u de containerplek zo opgeruimd mogelijk proberen te houden.
Ook hebben we aan de Gemeente gevraagd om duidelijke grofvuil-plekken te creëren. Daar wordt
op dit moment over vergaderd. Door de Coronatoestanden duurt dit langer. Nu wordt er veel groot
afval bij/of op de containerplaats gezet. Soms betekent dit dat de huisvuilcontainers niet geleegd
kunnen worden. Voor grofvuil geldt het volgende: dinsdagavond buiten zetten op de stoep bij uw
huis en dit doorgeven aan de Gemeente door te bellen met 14020.Heeft u vragen over het grofvuil
kunt u ook de BCB mailen. We bekijken of het handig is om ook andere container-plekken te
adopteren. U kunt zich daar natuurlijk ook voor opgeven. Kijkt u bij www.amsterdam.nl bij
ondergrondse container adopteren.
Zwerfvuilacties
De zwerfvuilacties hebben resultaat, beetje bij beetje wordt het zwerfvuil, hondenpoep, karton en peuken in de wijk minder. De samenwerking met de Marathonbuurt werkt goed. Ook een keertje meedoen op
een zaterdag om 12.00 uur?
Stuur een mail naar bcbertelman@gmail.com
Fietsen
De gemeente hanteert het volgende: een fiets wat als wrak wordt
gekenmerkt krijgt een verwijderingssticker. Na een bepaalde tijd
zal het wrak worden verwijderd. Op dit moment houdt de Handhaving
de volgende actie: de komende weken wordt onze buurt opgeschoond van fietswrakken. Tevens
worden alle fietsen gemarkeerd voor het 6 weken parkeer beleid. Er wordt een witte streep op de
achterband geplaatst. Als de fiets na 6 weken nog niet is gebruikt, wordt deze alsnog verwijderd.
Dit houdt in, dat de fiets niet langer dan 6 weken ongebruikt op de openbare weg mag staan,
anders wordt hij verwijderd. Fietsen moeten worden geparkeerd in de daarvoor geplaatste standaards en nietjes. Let u dus op!
Opknappen Willaerts-pleintje
Door de Corona situatie verloopt dit project traag. Wel is er een nieuw speelapparaat uitgekozen.
U heeft hierover kunnen stemmen. Het speelapparaat met de glijbaan zal worden gebruikt.
We worden de komende maanden op de hoogte gehouden hoe het één en ander gaat lopen.

Activiteiten
Nu de renovatiewerkzaamheden zo goed als afgelopen zijn, houdt de BCB 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. Ook zijn er gesprekken gaande betreft de verkeersindeling van
het Haarlemmermeerstation. Wilt u graag uw stem hierin laten horen wordt dan lid van onze
BCB.
Evaluatie renovatie
Het evaluatieverslag van de renovatie is met Stadgenoot besproken. Er is door Stadgenoot
toegezegd in toekomstige renovatieprojecten rekening te houden met onze kritische opmerkingen.
Het verslag kunt u vinden op de website van Huurgenoot.
http://www.huurgenoot.nl/bewonerscommissies/Amsterdam Zuid/BC Bertelman
Bertlemanbuurtgroep WhatsApp
We zijn aan het onderzoeken of het handig is om een buurtgroep aan te maken.
Een buurtgroep is te gebruiken voor:vragen en informatie over onze wijk, hulpvragen van bewoners aan bewoners te denken valt aan hulp bij boodschappen
doen, hulp bij iets tillen, zorgvragen, karton versnijden en naar de container
brengen en opvallende zaken in de wijk melden. Als u hier interesse voor heeft
mailt u dan uw nummer door aan de BCB.
Geluiden uit de buurt
-Er wordt geconstateerd dat er veel zwerfvuil is na het leeghalen van de
containers door de gemeente.
-Veel peuken op straat: gooi deze in de afvalbak. Het duurt nl maanden
en/of jaren eer het afval verteerd is.

-Hondenpoep op gras en stoep: raap het op met een zakje. Een buurtbewoner heeft zelfs zakjes voor uw hond opgehangen aan de waterkant
van de Pieter Lastmankade.
-Voer geen ganzen en a.u.b. geen etensresten in de binnentuinen gooien
i.v.m. ongedierte.
-De herinrichting van de Amstelveenseweg is bijna klaar. Beplanting wordt in december gedaan.
Mededelingen
-Sinds kort woon ik in een ander stadsdeel. De
woning in de Bertelmanstraat werd te groot en de
(prachtige!) buurt te druk voor mij. Na 3 jaar Lief
en Leed neem ik nu afscheid van de bewonerscommissie. Het was een spannende, leerzame EN
leuke tijd.
Zorg goed voor elkaar en voor de buurt! Amrita
Mellink
(was secretaris van de BC Bertelman)

-Omdat de renovatie achter de rug is wordt de nieuwsbrief m.i.v. januari 2021 2x per jaar verspreid, tenzij er opeens heel veel te melden is. Ook is hierdoor onze Facebook pagina komen te
vervallen. We blijven natuurlijk wel zichtbaar op Huurgenoot.nl. Kijkt u bij Bewonerscommissies.

