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NIEUWSBRIEF – NUMMER 1/februari 2020 
 

 
1.Algemeen 
Het nieuwe jaar is al weer een paar weken oud en het bestuur is al weer druk met onder andere: 
 -praten met de gemeente over de plannen  rond onze flats die al voor de zoveelste keer veranderd 
zijn 
-vergaderen met Rochdale over aanpak liftstoringen/niet werkende galerijafsluitingen/beter 
begeleiden van (nieuwe) bewoners/uitleg leefregels…… 
 
2. Parkeergarages Hakfort  
De renovatie is afgesloten. Er zijn nog enkele parkeerplekken in het afgesloten gedeelte voor bewoners 
vrij. Als bewoner van Hakfort of Huigenbos hebt u in ieder geval recht op een parkeerplaats in dit 
gedeelte. U kunt hiervoor contact opnemen met de Gemeente Amsterdam/Parkeren: 
pgcontractbeheer@amsterdam.nl  
De kosten van een parkeerplek zijn € 39,02. 
 
3. Verwarming/warm water 
Er waren helaas bij de een of andere strang langere storingen bij de verwarming en/of het warme 
water. Wilt u a.u.b. Rochdale meteen bellen – 020 215 0000 – als u ook zo een ongemak ervaart?  En 
niet denken: “de buren hebben zeker al melding gemaakt! “ 
Komt u er niet uit kom dan naar onze bewonersinloop. 
 
4. Bewonersinlopen 

Iedere maandag van 17.30 tot 19.30 uur 
en 

iedere donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur  
 

is iedereen in ’t Glazen Huis welkom. Ook als u niets te vragen of te klagen heeft kunt u langs komen 
voor een gezellige kop koffie of thee. 
 
Ideeën zijn altijd welkom. En wilt u meewerken in het commissiewerk/helpen?  Gewoon vertellen….. 
 

We zijn altijd erg benieuwd welke onderwerpen we nog op onze agenda kunnen zetten. 
 

                                                                              
 
En wilt u lid worden van de vereniging vult u dan a.u.b. het formulier op de website in. U kunt dit 
opsturen of bij Hakfort 803, Huigenbos 601 of Huigenbos 10 in de bus gooien. 
Belt u voor meer informatie naar 020 6 974 978 of 06 2000 64 83 
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5.Wijkagent voor de Nieuwe H-Buurt/Hakfort en Huigenbos 
Onze wijkagent, Jules Dongor heeft deze bijdrage geleverd: 
 
Beste bewoners van Huigenbos en Hakfort 
Met heel veel genoegen doe ik mijn werk als Wijkagent van politie in deze 
mooie Nieuwe H-Buurt.  
Ik zie dat de meeste mensen met plezier wonen in deze wijk. Ook zie ik dat kinderen vrolijk rond 
huppelen en de ouders en ouderen in de wijk hebben het ook naar hun zin. Mooie wijk met heel veel 
groen. 
Toch zijn mij een paar zaken opgevallen die ik met u wil delen. 
Sommige autobestuurders maken er een gewoonte van om voor de flat hun auto’s te parkeren.  
LET OP !!! De Politie gaat niet meer waarschuwen. Zij gaan samen met Handhaving streng bekeuren,  
zonder pardon ook niet parkeren met de knipperlichten aan.(Het zijn geen ALLES MAG LICHTEN AAN) 
 
Ik heb ook gemerkt dat er veel zwerfvuil in de wijk aanwezig is. Mensen PLEASE gooi geen vuil op 
straat. 

Houdt je eigen omgeving schoon. 
De jeugd die in de auto’s chillen op de parkeerplaatsen Gooi a.u.b. je rommel niet uit de auto op 
straat. Er staat een flinke milieu boete te wachten als je betrapt wordt. 
 Met vriendelijke groet 
Wijkagent Jules Dongor 
 
Onze wijkagent werkt donderdag, vrijdag en zaterdag in de buurt. Men kan altijd per e-mail 
contact met hem opnemen – jules.dongor@politie.nl.  Onder het algemene telefoonnummer van 
de politie 0900 88 44 is hij  eventueel  ook te bereiken.  Hij maakt ook graag een individuele 
afspraak met u. 
 
6. Onderhoudsabonnement 
Een aantal dingen in de woning worden niet meer door Rochdale vervangen  of gerepareerd . U kunt 
informatie hierover op de site van Rochdale onder Onderhouds-ABC vinden. 
Rochdale biedt de bewoners sinds vorig jaar een onderhoudsabonnement voor werkzaamheden 
(zonder materialen) van  € 4,95 per maand aan. Zeker handig voor mensen die niet zo handig zijn.  
 
7 .A 9 – tunnelaanleg 
U kunt alle informatie vinden op de site van Rijkswaterstaat  
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere  
en de site van AGG Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg 
www.gaasperdammerweg.nl  
Helaas zijn we nog niet van de overlast af – de oude weg moet nog afgebroken worden. 
 
Misschien iets voor uw agenda: 
Het openingsfestival is 

Zaterdag – 18 april – van 10.00 tot 16.00 uur 
Het programma bevat o.a.: 
Een openingsrun, fietsen door de tunnel, een Selfie Tour, rondleiding, muziek, catering…. 
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8.NIEUW !! zingen en rappen leren 
In de voormalige huismeestersruimte van Hakfort, Hakfort 1024, kunnen 
kinderen van 4 t/m 16 jaar  
voor zang en raples  terecht .  Surya Tower,  een 26 jarige zangeres en 
zangdocente opent haar zang- en rapstudio. Ze heeft de ruimte van 
Rochdale gehuurd en gaat deze  inrichten en aanpassen  als muziekstudio.  
Iedereen kan bij haar  ook leren  eigen nummers  te schrijven die daarna in de studio opgenomen 
kunnen worden.  Je kunt je nog aanmelden onder Towerstudio1024@gmail.com.  
 
9.Kastjes voor posters in de lifthallen 
 In de lifthallen op de begane grond naast de liften heeft Rochdale mededelingenkastjes voor 
wisselende  posters van Rochdale opgehangen.  
 
U kunt behalve in onze kastjes ook daar  interessante/belangrijke mededelingen vinden. 
Houdt a.u.b. posters met uitnodigingen  van de BWV en de Gemeente ook in de gaten. 
 
 
10  Advocatenspreekuur 

Iedere maandag tussen 17.30 en 19.30 uur 
E                                                                                                                                            n        

 
 

iedere donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur 
 

staat een advocaat in ’t Glazen Huis voor u klaar met een gratis eerste advies. 
Iedereen mag hiervan gebruik maken, ook als hij of zij niet in Hakfort of Huigenbos woont. 
Onze advocaten kunt u op de website www.bijlmeradvocaten.nl vinden. 
 

11. Belangrijke telefoonnummers 
Politie (geen spoed) 0900 88 44 

Politie (spoed) 112 

Huisartsenpost/doktersdienst-buiten spreekuren 088 00 30 600 

Stadsdeelkantoor/Stadsloket 14 020 

AMC algemeen 020 566 91 11 

GG & GD  020 555 59 11 

Leger des Heils/De Klif 
06 51 600 413  
020 45 30 614 

 

Storingen en klachten Rochdale Klant Contact Centrum 

KCC Voor klachten in en rond de woning 020 215 0000 

Dit kan 24 uur per dag, het is echter raadzaam om dit zoveel mogelijk tijdens kantooruren te doen. 
U kunt ook kunt uw reparatieverzoeken indienen via internet www.rochdale.nl . 

Heeft u last van kakkerlakken kunt u via Rochdale Klant Contact Centrum (020 215 0000) een afspraak 
met de firma A.A.B.-RODENTIA maken. 
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Voor de volgende klachten moet u rechtstreeks met de specialist bellen: 
 

Glasschade: De Glaslijn 0800 020 8040 

Ontstopping:  RRS 
020 20 90 289 
0800 099 1313 

Liftstoring:  Orona 0172 446 111 

CV storing:  Feenstra 088 845 5000 

 

Meldpunt Openbare Ruimte 14 020 

Gas- en stroomstoringen 0800 9009 

Waterstoringen (Waternet) 0800 9394 

Openbare verlichting (Dienst IVV) 020 5972626 

 

Meldkamer voor storingen Parkeergarage Hakfort  020 25 464 37 

24 uur per dag/7 dagen per week) 

 

12.Ontwikkelbuurt Karspeldreef 
 
Nog even voor de nieuwe bewoners ( trouwens van harte welkom in Hakfort/Huigenbos).; 
Op de strook aan de karspeldreef gaat zeker/misschien gebouwd worden. De garage Huigenbos is al 
afgebroken, de garage Hakfort gaat over een aantal jaren tegen de vlakte. 
Zoals de zaken er nu voorstaan, zou in 2025 kunnen worden begonnen met bouwen op de strook aan 
de Karspeldreef. 
Maar, dan moet er nog wel heel wat gebeuren. De Gemeente moet een plan maken, mede gebaseerd 
op het ontwerp dat wij ( dankzij onze architect) hebben geleverd. 
Dat zogenaamde stedenbouwkundig plan zou over circa 1 ½ jaar klaar moeten zijn. 
In de tussentijd werkt de Gemeente aan een participatieplan. 
Dat krijgen we binnenkort voorgelegd. Gezien de hele gang van zaken tot nu toe hebben we slechts 
een matig vertrouwen in PARTICIPATIE. 
Het bebouwingsplan wordt heel ingewikkeld: er zal rekening gehouden moeten worden met “van het 
gas af “in Hakfort en Huigenbos. Voor onze flats betekent dat in de eerste fase isolatie. Een enorm 
project. 
Men weet nu nog niet welke energie voor de nieuwbouw gebruikt gaat worden. Ook speelt het 20 
jarenplan voor de Bijlmer dat kortgeleden werd aangekondigd een belangrijke rol. 
U krijgt de komende maanden van de Gemeente een uitnodiging voor een  
voorlichtingsbijeenkomst. Komt u als u de gelegenheid heeft. 
 
 
Met vriendelijke groet 
Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos, 
 
Dick den Dekker Marek Oryszczyn 
Gerti den Dekker Theo van der Ploeg 
Klodeen Alwany  Jan van der Starre (adviseur) 
Shirley Bechoe
 


