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Herfst

Buurtwerkkamer De Handreiking

In de buurtwerkkamer kunt u terecht met allerlei 
dagelijkse problemen, zoals hulp met formulie-
ren, met poststukken die u niet goed begrijpt, met 
telefoontjes naar instanties, of met hulp bij het 
zoeken van oplossingen voor betalingsachterstan-
den of met een rekening die u niet in één keer 
kan betalen. Ook kunt u er terecht voor Neder-
landse of Computerles. Of voor hulp met uw 
computer, internet, tablet of (smart)telefoon. 
Kortom, De Handreiking biedt ondersteuning op 
veel verschillende vlakken.
Meer weten? Maak een afspraak.
Buurtwerkkamer De Handreiking
Haardstee 15, 1102 PB Amsterdam
Tel: 020-2332902
E-mail: dehandreiking@buurtwerkkamer.nl
Internet: www.buurtwerkkamer.nl

Helaas geen goed nieuws in deze nieuwsbrief. 
Corona blijft ons leven maar beheersen. En dan 
komt er nog bij dat de energieprijzen gigantisch 
zijn gestegen.
Elektriciteit wordt individueel geleverd. Maar, 
voor de kosten van de verwarming is Rochdale de 
leverancier. 
Hoe berekent Rochdale de verwarmingskosten? 
De overheid (Autoriteit Consument en Markt, 
ACM) stelt jaarlijks in december de maximale 
prijs vast voor het gas dat verbruikt wordt voor de 
verwarming. Men moet er rekening mee houden, 
dat die maximumprijs (Rochdale houdt zich daar 
keurig aan) aanzienlijk zal stijgen. Dat betekent, 
dat vanaf 1 januari 2022 de voorschotbedragen  
sterk omhoog moeten. 
We hebben er bij Rochdale op aan gedrongen de 
vinger aan de pols te houden, zodat de huurders 
niet voor onaangename verrassingen komen te 
staan bij de eindafrekening van de servicekosten.
U kunt zelf de zaak ook volgen door naar de web-
site van de ACM te gaan. (www.acm.nl).

Rochdale heeft de benaming van het Klant Con-
tact Centrum (KCC) gewijzigd. Het heet nu Klant 
Dienst Verlening (KDV).

Dit alles gezegd hebbend wensen we u fijne de-
cemberdagen en alvast een goed en gezond 2022.



Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 door de over-
heid verplicht. 
Alle woningen zijn door Rochdale en/of Brandweer 
voorzien van rookmelders. Rookmelders geven 

tijdig een waarschuwing in geval 
van rookontwikkeling. Je hebt 
extra tijd om bij brand veilig je 
huis uit te komen.  Controleer 
regelmatig of de rookmelders 

het nog doen. Als een melder 
regelmatig 3 kleine piepjes laat horen dient deze 
vervangen te worden. Meestal is dit na ongeveer 10 
jaar. 

Kleine brandjes kun je doven met een blusdeken. 
Houdt de deken voor u en werp de deken van u af 
over de brandhaard.

Spreek de snelste en veiligste vluchtroute met 
elkaar af. Zorg dat u gemakkelijk en snel bij de 
sleutel van de voordeur kunt.. Zorg dat de vlucht-
routes vrij zijn van materialen zoals fietsen, vuilnis-
zakken, flessen, kratjes etc.

Veiligheid Wist U dat...

HAKFORT
Kasteel uit de zestiende en zeventiende eeuw, 
verbouwd 1788 en gelegen onder Vorden (Gelder-
land).

Het is genoemd naar ridder Bemt van Hackfort 
(overleden 1559).

Bron: Stadsatlas Amsterdam

De wijkbeheerdster van Hakfort Chadia Boul-
galag is helaas door ziekte langere tijd niet 
aanwezig. Rochdale heeft vervanging gezocht 
en sinds 11 oktober is mevrouw Laila Bouamar 
voor Hakfort verantwoordelijk. 
Ze wordt door Mark Neal (wijkbeheerder Hui-
genbos) ingewerkt. 

We heten Laila hartelijk welkom en we hopen 
dat ze gauw weet hoe het reilt en zeilt in Hak-
fort en natuurlijk ook in Huigenbos.

We kregen van de aannemer A-Hak en Vattenfall de volgende informatie over de gang van zaken:

“De laatste loodjes vallen niet mee. 
Na een gedegen voorbereiding zijn we begin oktober weer begonnen met deze aansluitingswerkzaamhe-

den op de terreinleidingen.
Medio oktober zijn we klaar op het speelplein en 
voor 30 oktober op het Abcouderpad tussen de flats 
Hakfort en Huigenbos.
Helaas hebben we na een voortvarende stap heel 
veel tegenslag op het project.
De voornaamste oorzaak is de hoeveelheid en on-
voorspelbaarheid van het grondwater.
Hierdoor hebben we de aansluitingsoperatie van 
de boring onder Bullewijkpad in augustus moeten 
afbreken.
Er kwam toen ondanks alle mitigerende maatrege-
len teveel water in de bouwput waardoor de situatie 
te gevaarlijk werd om door te gaan.
Net zoals jullie balen wij behoorlijk van deze situ-
atie want als een werk niet in keer goed gaat is dat 
zowel voor ons als aannemer als jullie de omge-
ving een niet gewenste situatie. “

Wijkbeheer

Uitbreiding stadsverwarming



Het nieuwbouwproject

Het spreekuur van de wijk-
agent is gewijzigd. Het wordt 
nu elke vrijdag gehouden van 
19:00 tot  20:00 uur.

Wijziging spreekuur 
Wijkagent

Mooi Hakfort en Huigenbos

Hiernaast ziet u het ontwerp van 
het uitbreidingsplan zoals dat 
door de voorbereidingscom-
missie naar de gemeenteraad is 
gestuurd. In de voorgrond zijn 
onze flats gesitueerd. Het rode 
gedeelte is de geplande uitbrei-
ding. Meer informatie vindt u 
op www.www.amsterdam.nl/
projecten/buurt-midden-nieu-
we-woonbuurt/stedenbouwkun-
dig-plan-buurt-midden/



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.
E-mailadres: hakfortenhuigenbos@gmail.com.

KvK 4053 0841.

De nieuwsbrief wordt geprint door de afd. Repro 
Rochdale

Donaties zeer welkom: NL94INGB0004841150

Spreekuur Wijkagent Melike Unal
Elke vrijdag 19:00 - 20:00 uur 

Heeft u last van kakkerlakken dan 
kunt u via KDV een afspraak met firma 

A.A.B.-RODENTIA maken.

Voor klachten en/of problemen in en rond 
uw woning belt u de Klant Dienst 
Verlening (KDV) - 020 215 0000

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 

Voor vragen of klachten over de 
werkzaamheden van het warmtenet

Dhr.. Maarten Scholten - omgevings-
manager Vattenfall (opdrachtgever)  06 28036349

Dhr. Pieter van Poelje - omgevingsma-
nager A-Hak (aannemer)  06 53599807

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

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

Alles op een rijtje


