
Beste medebewoners,

Het leven is een beetje makkelijker geworden de laat-

ste weken.

We mogen weer bij elkaar komen, met vakantie 

gaan, op een terras zitten en ook weer vergaderen. 

Ook de gratis advocatenspreekuren en onze bewonersin-

loop mogen weer. U kunt dus weer met alle vragen in ’t 

Glazen Huis terecht.

Rond de flats wordt hard gewerkt 
* aanleg stadsverwarming door Vattenfall, 

* nieuwe gasleidingen door Liander, 

* de Huntumdreef is een “normale“ weg 

geworden met veel steen en weinig 

groen, 

* de werkzaamheden in de Gaasper-

dammertunnel zijn bijna af (wil zeg-

gen alle rijbanen). Over de inrichting 

van het tunnelpark wordt druk 

nagedacht. Veel bewoners hebben 

ideeën hierover. De omgeving aan 

de zuidkant van Hakfort en Hui-

genbos wordt nog groener – mis-

schien met fruit en groente.

Moestuinen Huigenbos

Onze moestuinen voor Huigenbos 

worden door een aantal bewoners heel 

mooi onderhouden. Groenten en fruit groeit en bloeit. 

Er zijn nog plekken vrij.

Interesse? Zie voor aanmelden het bord bij de ingang.

Van het bestuur

Pag. 1 Van het bestuur

Pag. 2 Veiligheid

Pag. 2 Wist u dat...

Pag. 2 Nieuwe Wijkagent - Melike Unal

Pag. 3 Uitbreiding Stadsverwarmingsnet

Pag. 3 A9 - Tunnelaanleg

Pag. 3 Mooi Hakfort en Huigenbos

Pag. 4 Alles op een rijtje

ZOMER



Vakantietijd is weer aangebroken. Voor veel men-

sen de gelegenheid om er een paar daagjes tussenuit 

te gaan. Maar dat weten inbrekers ook en houden 

juist in deze tijd in de gaten waar ze eventueel kun-

nen toeslaan.

Met onderstaande tips verkleint u de kans dat uw 

vakantieplezier na thuiskomst omslaat in een nacht-

merrie.

* Vermeld niet op social media of uw antwoord-

apparaat dat u met vakantie bent.

* Verlichting op een schakelklok, zodat het licht 

’s avonds op verschillende plekken in huis aan- 

en uitgaat.

* Vertel de buren dat u met vakantie gaat, zodat 

zij een oogje in het zeil kunnen houden en voor 

de post en planten kunnen zorgen. Eventueel 

om de gordijnen open en dicht te doen.

* Laat wat speelgoed rondslingeren op de grond, 

zet wat koffiekopjes op tafel en laat er een krant 
liggen, zodat het huis een bewoonde indruk 

maakt.

Veiligheid

Nieuwe Wijkagent - Melike Unal

  

Wist U dat...

Melike Unal liep  al enige maanden met onze oude wijkagent Jules Dongor (hij is 

in april met pensioen gegaan) in onze wijk mee. 

Ze heeft samen met 3 collega’s gesolliciteerd naar de functie van wijkagent 

van Hakfort en Huigenbos en Heesterveld. 

Blijkbaar is onze wijk erg gewild. En sinds juni staat vast dat zij “onze wijk-

agent “is. 

Hier een begroeting van haar:

Ik ben Melike Unal, de nieuwe wijkagent voor de nieuwe H-buurt. 

Vanaf dinsdag 7 september 2021 zal ik wekelijks op dinsdag spreekuur hou-

den in ‘t Glazen Huis. Het spreekuur begint om 13:00 tot 14:00 uur. U kunt 

met vragen, opmerkingen en/of klachten bij mij terecht. Ik zal samen met u 

naar oplossingen kijken en/of zoeken. 

Met vriendelijke groet, Melike Unal.



Uitbreiding Stadsverwarmingsnet

Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van de buizen voor de stads-

verwarming. Ook sommige nachten moest gegraven, geboord, 

gezaagd worden. Gelukkig duurde de overlast langs de flats niet 
langer dan gepland en kunnen de fietspaden en het snackbarplein  
gauw weer gebruikt worden. 

Bewoners hadden vragen wanneer wij stadsverwarming krijgen. 

Dat gaat nog wel een paar jaar duren. Voorlopig worden er geen 

werkzaamheden in de woningen uitgevoerd. Rochdale hoopt eind 

2021 duidelijkheid te kunnen geven hoe de toekomstplannen voor 

Hakfort en Huigenbos eruit gaan zien. 

Het kookboek “Koken zonder gas “ dat bij iedereen in de bus ge-

vallen is, kan dus nog een paar jaar in de boekenkast blijven staan. 

De tunnel is open. Er wordt nu gewerkt aan de aanleg van het park 

op het tunneldak. Plannen voor de inrichting zijn in de maak. De 

Huntumdreef is weer open voor alle verkeer. 

U kunt alle informatie vinden op de site van Rijkswaterstaat 

https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere

Mooi Hakfort en Huigenbos

A9 - Tunnelaanleg



Alles op een rijtje

Voor klachten en/of problemen 

in en rond uw woning belt u het 

Klachten Contact Center van Rochdale

020 215 0000

Politie (spoed)  112

Politie (geen spoed)  0900 8844

Huisartsenpost/doktersdienst buiten 

spreekuren
 088 00 30 600

Stadsdeelkantoor/Stadsloket  14 020

AMC algemeen  020 566 9111

GG & GD  020 555 5911

Leger des Heils/De Klif
 06 51 600 413 

 020 453 0614

Belangrijke telefoonnummers

Glasschade: De Glaslijn  0800 020 8040

Ontstopping: RRS
 020 209 0289 

 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  020 597 2626

Storingen Parkeergarage Hakfort  24/7  020 25 464 37

Voor de onderstaande klachten moet u

rechtstreeks met de specialist bellen

Heeft u last van kakkerlakken dan kunt u 

via Rochdale KCC een afspraak met de 

firma A.A.B.-RODENTIA maken.

Nieuwsbrief Hakfort en Huigenbos is een uitgave 

van Bewonersvereniging Hakfort en 

Huigenbos, 

Adres: Huigenbos 10, 

1102 KA Amsterdam.

Bezoekadres: ’t Glazen Huis, onderdoorgang 

Olifant. (Ma. 17:30 - 18:30 en Do. 16:00 - 18:00)

Telefoon: 020 6 974 978 of 06 2000 64 83.

Internetsite: www.hakfortenhuigenbos.nl.

Emailadres: hakfortenhuigenbos@gmail.com.

KvK 4053 0841.

De nieuwsbrief wordt geprint door de afd. Repro 

Rochdale

Donaties zeer welkom: NL94INGB0004841150

Voor vragen of klachten over de 

werkzaamheden van het warmtenet

Dhr Maarten Scholten - omgevingsma-

nager Vattenfall (opdrachtgever)  06 28036349

Dhr Pieter van Poelje - omgevingsma-

nager A-Hak (aannemer)  06 53599807

Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Het is echter raadzaam om dit zoveel mogelijk 

tijdens kantooruren te doen.

 U kunt ook  uw reparatieverzoeken indienen via 

internet www.rochdale.nl .

Gratis advocatenspreekuren en bewonersinloop

in ‘t Glazen Huis in Huigenbos 

Ingang in onderdoorgang OLIFANT

Maandag  17:30 - 19:30

Donderdag 16:00 - 18:00

Voor informatie

Telefoon 020 - 6 974 978 / 06 2000 64 83

Inloop- en advocatenspreekuren 

Vanaf 7 september

Elke dinsdag 13:00 - 14:00 uur 

Spreekuur Wijkagent Melike Unal


