
BEWONERSVERENIGING ZWANENBALG ( BVZ )

NIEUWSBRIEF 13 MEI 2008

GROENDAG ZWANENBALG A.S.ZATERDAG 17 MEI

Beste bewoners,
De 2e groendag, aangevuld met activiteiten en werkzaamheden rondom het water in
de wijk, zal op zaterdag 17 mei vanaf 9.30 uur tot 13.00 uur gehouden worden.
Ook nu is de slogan: uw wijk- onze wijk- schone wijk. Wij zullen samen met het
Hoogheemraadschap en gemeentelijke instellingen de handen ineen slaan.
Deze gezamenlijke actie kan alleen slagen met uw hulp. De deelname van de
bewoners van Zwanenbalg bepaalt of de ambities die wij als BVZ voor deze ochtend
hebben, reëel zijn.
Voorbereiding. Voor 17 mei kunt u er zelf voor zorgen dat het openbaar groen
rondom uw perceel toegankelijk is, en voor uw eigen huis het onkruid en de rommel
op de weg/ parkeerplaats verwijderd is. Het onkruid in de groenbak en de takken en
groter groenafval bundelen. Als uw woning aan het water grenst, neem dan ook de
rommel aan takken, enz. die er in ligt eruit. Maandagochtend 19 mei vanaf 7.30 uur
wordt het gebundelde groenafval bij u opgehaald!

Groendag en waterdag. Om 9.30 uur verzamelen bij de entree van de wijk. U weet
wel: locatie transformatiehuisje. Hopelijk zal de groep groot zijn. Hoe meer bewoners,
hoe schoner de wijk en hoe groter het succes!
Werkzaamheden. Toegankelijk maken van het openbaar groen in de wijk.
Het onkruid, waar nodig, verwijderen. De openbare gedeelten van het water in onze
wijk ontdoen van afval/ rommel, etc. De parkeerplaatsen een goede schoonmaak-
beurt geven.
Extra. Een nieuwe uitdaging: de wijk wat fleuriger maken. Alle bomen in de straat
zullen rondom worden voorzien van planten. Hier zijn vele handen voor nodig.
Samen met het wijkteam van de gemeente wordt dit aangepakt. Wederom zal er veel
gereedschap ingezet worden om het ons allemaal zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Einde van de actie. Rond 13.00 uur moet het geleende gereedschap weer terug en
stoppen de vrijwilligers, het wijkteam en het bestuur de werkzaamheden.

Afsluitende actie. Maandag 19 mei vanaf 7.30 uur gebundeld groenafval aan de
weg leggen. Hierna zal de gehele wijk worden geveegd en geborsteld.

Verzoek auto's op eigen oprit te plaatsen. Zaterdag 17 mei van 9.00 uur tot 13.00
uur en maandag 19 mei vanaf 7.30 uur tot het einde van de werkdag. Hierdoor zal de
wijk er spic en span uit kunnen zien en dat allemaal dankzij uw hulp!
We hopen dat dit positief initiatief wederom gedragen wordt door velen, en zeker zo'n
succes wordt als op 1 december 2007.
Uw wijk- onze wijk- schone wijk. Mogen wij op u rekenen?

Bijvoorbaat dank,
Jan Tiessen
Voorzitter BVZ

Voor uw agenda: 21 juni 2008 eerste BVZ- VISWEDSTRIJD voor alle bewoners.
Hoe en waar hoort u binnenkort.


