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Nieuwsbrief nr. 1 van de belangenvereniging Buurt 10, 

Najaar 2022. 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van onze vereniging. Deze heeft helaas wat lang op 

zich laten wachten.  

Nu na de vakantieperiode willen we graag weer een keer met jullie bij elkaar 

komen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. We willen dan ook weer dat de 

gebiedsmakelaar er bij is en hopelijk ook de wijkagent. 

Tijdens de buurtvergadering van 28 juni 2022 is er een datum genoemd waarop 

we weer een vergadering zouden hebben over de energie transitie. Helaas 

moeten we die wat uitstellen om met duidelijker gegevens te komen. Het idee 

was om één huis door te rekenen of dit huis geschikt is voor een warmtepomp 

(en dus “all electric”) en dat zou een uitgangspunt kunnen zijn voor de huizen in 

de wijk.  De berekening die daarvoor nodig zijn gaan ongeveer 700 euro kosten. 

Nu is er gekeken of het rapport dat wordt geleverd als je een energielabel 

aanvraagt ook geschikt is voor die berekening, omdat daarin alle isolatie 

waarden van de muren, daken en oppervlaktes in staan. Dat zou dus veel 

goedkoper zijn. Daarvoor is echter wel weer een luchtdichtheidsmeting nodig. Deze wordt gemaakt 

op 3 november aan dit thuis. Als de conclusies bekend zijn zullen we zo snel mogelijk een 

buurtbijeenkomst regelen.  

Daarnaast lijkt het ons ook handig als bij de volgende vergadering ook de woningbouw aanwezig is 

om hun mening over de energietransitie te horen.  

We zijn ook bezig om de regelingen rond groene daken uit te zoeken.  

Er is een subsidie beschikbaar van € 20/m2, met een maximum van € 1100,- per adres. Als u 

geïnteresseerd bent, kunt u een bericht sturen naar ons via de website en aangeven dat het om een 

groen dak gaat. Als we met veel mensen zijn kunnen we misschien extra korting krijgen. In de Aker 

en de Oostoever hebben ze er al ervaring mee.  

 

Voor regentonnen is subsidie beschikbaar via het waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek van 30 

euro.  

Verder hebben wij gevraagd wanneer er iets aan de Gerda Brautigamstraat gedaan gaat worden en 

het antwoord was dat het op de planning staat voor het tweede kwartaal 2023. Op de vraag wanneer 

er iets aan de Nico Broekhuysenweg gedaan gaat worden hebben we nog geen antwoord.  

Wij hebben ook navraag gedaan waarom de werkzaamheden aan de Bok de Korver stil gelegd waren 

in de zomer maanden hebben daarop o.a. de volgende reactie gekregen:  

Daarnaast geldt dat er bij het werken in de openbare ruimte altijd een afweging moet worden gemaakt 

tussen de verschillende belangen van de diverse gebruikers. 

Rekening wordt gehouden met bewoners, sporters en bijvoorbeeld evenementen in de Tuinen van West. 

Dit betekent nu dat de werkzaamheden tijdelijk getemporiseerd worden. 

Echter de einddatum van de werkzaamheden is daarbij niet in het geding. Het werk zal conform planning 

worden opgeleverd in november 2022. 
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Er zijn besprekingen gehouden over het parkeerterrein aan de Bok de Korverweg en de Tom 

Schreursweg die zijn ontstaan nadat er in Geuzenveld betaald parkeren was ingevoerd. Vooral de 

werkbusjes en de auto’s die lang geparkeerd staan leveren een probleem voor de sporters en de 

bezoekers van Up Events op. Er is wel opgetreden tegen busjes die meer dan één parkeerplaats in 

beslag namen, of die te veel uitstaken. De gesprekken zijn in eerste instantie met de toenmalige 

stadsdeel bestuurder Bobeldijk en later met Nazmi Türkkol. De in eerste instantie bedachte oplossing 

van het invoeren van een 10 cents zone bleek na uitspraak van Hoge Raad niet mogelijk. Wat er nu 

voor oplossing komt is nog niet duidelijk. 

Wij hebben geklaagd dat er geen onkruid in onze buurt verwijderd wordt en het blijkt dat de 

gemeente niet uit zichzelf dat gaat doen, maar reageert op meldingen. Dus als u vindt dat er veel 

onkruid in uw buurt is, met name bij de putten (dit voorkomt wateroverlast), meldt dit dan, via: 

https://meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf 

Of via de buitenbeter app.  

 

Op de website van onze vereniging https://bvb10a.nl/ kunt u veel handige informatie vinden over 

praktische zaken welke direct en indirect met de buurt te maken heeft zoals informatie over verkeer, 

wat is er te doen in de Tuinen van West/Sportpark, zaken bij de Gemeente Amsterdam, overlast 

melden (straat, verkeer, vuil, geluid etc), energietransitie en nog veel meer! 

U kunt ook lid worden van onze vereniging en uw mening mee laten wegen op huidige en nieuwe 

ontwikkelingen, dit kunt u doen op: https://bvb10a.nl/aanmelden-lid/  

Graag zien wij u een keer bij één van onze vergaderingen of als nieuw lid van onze vereniging. 

 

Namens de Belangenvereniging Buurt 10, de Eendracht 

Website: https://bvb10a.nl/  

Contact: https://bvb10a.nl/contact-formulier/ 

 


