
NIEUWSBRIEF 24 DECEMBER 2007

Geachte bewoners,

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2007. De BVZ heeft, gezien
de reacties op vele zaken, een positieve wending kunnen geven
aan onze doelstelling: het bevorderen, handhaven en verbeteren
van het leef -en woongenot van haar leden in Zwanenbalg.
Zwanenbalg, een uniek stukje Noord Holland Noord, waar onze gemeenschap in
Julianadorp en de gemeente Den Helder trots op kunnen zijn.
Tijdens de ledenvergadering van 11 december j.l. heeft het bestuur samen met u een
fantastische stap gezet naar de continuïteit van de BVZ. Ons thema: “Handen in de
wijk” werd unaniem door de aanwezigen omarmd. Hierdoor zijn wij in staat uitvoering
te geven aan de binnenkort verschijnende evenementen- en activiteitenkalender.
Om dit succes met u te delen, nodigen wij u 4 januari 2008 vanaf 19.00 uur uit
in het Wijksteunpunt Julianadorp Boterzwin 3476 voor de nieuwjaars-
bijeenkomst. Wij hopen als bestuur met u het glas te heffen. Alle bewoners van
Zwanenbalg en de Callantsoogervaart zijn van harte welkom!
Op dit moment heeft de BVZ 83 betalende leden. Een mooi succes, hoewel dit
betekent dat er 112 bewoners nog geen lid zijn! Anders dan in het verleden, bent u
niet automatisch lid! U bent lid als u betaalt.
Informatie en aanmelding bij maphoekstra@live.nl of ZB 1820.

In deze nieuwsbrief hebben wij ook wat andere informatie voor u.
Ten eerste is de mogelijkheid onderzocht om samen met andere bewoners
vlaggenmasten aan te schaffen. Op het internetadres http://www.bosvlaggen.nl
kunt u hierover uitgebreide informatie vinden. Wilt u meedoen, laat dat dan voor
31 januari 2008 weten aan: Gaike Dalenoord ZB 1318 of Jan Kaauw ZB 1319.
Zij hebben een bestellijst samengesteld en zullen, na uw betaling, zorg dragen voor
de bestelling. Voordelen: samen bestellen kan korting opleveren en we kunnen
elkaar helpen bij plaatsing.
Ten tweede: Het Energie Label. Na 1 januari 2008 heeft u dit nodig om uw woning
te kunnen verkopen of verhuren. Dit kost € 150 tot € 200, moet door een
gecertificeerd bedrijf verstrekt worden en is 10 jaar geldig. Echter, de woningen in
Zwanenbalg zijn jonger dan 10 jaar, de leeftijd is gebaseerd op aanvraagdatum van
de bouwvergunning. Voorlopig kunt u zich dus deze onkosten besparen. De EPN
berekening, die het Energie Label kan vervangen, kunt u gratis in uw bezit krijgen
door te mailen naar info@denhelder.nl , met het verzoek om een kopie van deze
berekening.
Wij hopen dat u aan beide zaken iets heeft.

1 december 2007 organiseerde de BVZ samen met de Gemeente een succesvolle
Groendag in de wijk. Alles ziet er op dit moment ,dankzij de vele handen, weer
blinkend uit! Aan allen het verzoek: laten we na de vreugdevuren en het feestelijk
knallen van het vuurwerk ons thema : “Handen in de wijk” letterlijk nemen en de
resten van dit vuurwerk zelf opruimen. Wij rekenen op u!

De BVZ wenst u en uw familie plezierige en fijne feestdagen, een spetterend
uiteinde, maar vooral een gezond 2008! Wij hopen u te begroeten op 4 januari 2008.

Namens de BVZ,
Jan Tiessen, voorzitter.


