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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NIEUWSBRIEF MEI 2010

Beste bewoners van Zwanenbalg en omgeving,

Doel van de BVZ
Het doel van de BVZ is het bevorderen, handhaven en verbeteren van het leef- en
woongenot van hun leden en de overige bewoners in Zwanenbalg en de directe
omgeving.

DAAROM:

groen- waterdag zaterdag 15 mei 2010
voor jong en oud

HOE?
De gemeente Den Helder zal zorgen voor plantjes, die bij de boomsingels ( grond
rond alle losse bomen in de straten) gepoot kunnen gaan worden. Zij leveren ook
potgrond en de overige materialen, zoals kruiwagens.
Gaike Dalenoord zal de werkzaamheden coördineren.

De BVZ nodigt u van harte uit een paar uurtjes aan het opfleuren van de wijk te
besteden.

Zaterdag 15 mei 2010, aanvang 9.30 uur in de blokhut van de Franciscushoeve.
De koffie met taart van Marion de Lange staat klaar. Om ongeveer 12.30 uur zullen de
werkzaamheden ten einde zijn.

Doet u mee, lekker in de buitenlucht, samen de wijk mooier maken?

Website
Het doet ons een groot genoegen u uit te kunnen nodigen een kijkje te nemen op onze
vernieuwde website www.zwanenbalg.info
U kunt nu o.a. de nieuwsbrieven digitaal lezen, er staan ook al aardig wat foto’s van
onze activiteiten op. De site is nog niet helemaal klaar.
Gaike Dalenoord is de nieuwe webmaster van de BVZ. We vinden het geweldig dat hij
dit wil doen.

Entree
Het bestuur gaat binnenkort in gesprek met de gemeente Den Helder over de
opknapbeurt van de entree. Het prachtige ontwerp van Jos Orelio nemen we mee.
We hopen dat een aantal onderdelen uitvoerbaar zijn.

Automatische Externe Defibrillator ( AED)
Namens de gemeente deelt Walter Kriek w.kriek@denhelder.nl mee dat er een AED is
geplaatst bij Zwanenbalg 1101.
De procedure is als volgt: in geval van nood belt u 112. De alarmdienst schakelt een
hulpverlener in, die de AED ophaalt en naar de plek des onheil gaat.
Er is nog budget tot opleiding hulpverlener. U kunt u opgeven bij Walter Kriek
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Algemene ledenvergadering.
Het was een goede vergadering. Helaas zegde onze gastspreker Robertjan Kemeling
op het laatste moment af. Voorzitter Loek de Goede hield toen voor de liefhebbers een
informatieve lezing over zijn justitieel werk bij het C.I.B. Dat verstuurt o.a. de brieven
met verkeersovertredingen en -boetes.

Het bestuur heeft besloten vanaf heden nog maar een keer per jaar in april een
Algemene Ledenvergadering ( ALV) te houden. Alle info en activiteiten worden immers
al minimaal 6 keer per jaar in de nieuwsbrieven vermeld. Dus iedereen is steeds op de
hoogte. Als u met het bestuur wilt spreken, kan dat altijd. Adressen staan op de website
vermeld.
In april vindt dan het jaarverslag ,de bespreking van de financiën en het jaarplan, de
contributie vaststelling, en de (her-) verkiezingen van bestuursleden plaats.

De vlag uit.
U kon in de vorige nieuwsbrief lezen dat u vrij bent om de Zwanenbalg vlag te hijsen
wanneer u wilt.
Vindt u het ook zo’n prachtig gezicht, die Zwanenbalgvlag op de hoek van de
Callantsogervaart en de Zuidwal ? En er zijn meer huizen waar vrolijk gevlagd wordt!
Wij werden erop gewezen dat voor de Nederlandse vlag wel regels gelden. Wilt u uw
kennis opfrissen, kijk dan b.v. op:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/35647-regels-voor-het-vlaggen-op-4-en-
5-mei.html

Lidmaatschap 2010
De BVZ vraagt u alle leden en nieuwe leden nu € 15 over te maken naar
rekening 3306.26.809 t.n.v.Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. uw naam, adres en
contributie BVZ 2010. Als u voor 1 december 2009 niet heeft opgezegd, blijft u ook in
2010 lid.

Activiteiten BVZ t/m september 2010
Zaterdag 15 mei 2010: groen- waterdag
Zaterdag 11 september 2010 spelletjesmiddag op de Franciscushoeve voor kinderen
t/m 10 jaar. Rondom die datum proberen we voor de oudere jeugd en cliënten van de
Hoeve een motorrondje door de wijk met motorrijders uit Zwanenbalg te organiseren.

Gevaarlijke, onoverzichtelijke bocht bij ZB 2001
Van verschillende kanten bereikte ons het verzoek of de BVZ niets iets zou kunnen
doen aan de gevaarlijke, onoverzichtelijke bocht bij ZB 2001.
Het antwoord van de gemeente is dat alles in orde is:

- Zwanenbalg is een 30 km. zone, dus iedereen moet langzaam rijden.
- Er zijn verkeersdrempels
- De breedte van het wegdek in de bocht voldoet aan de norm

Conclusie van de gemeente: het is de verantwoordelijkheid van de weggebruiker het
rijgedrag aan te passen aan de situatie.
Ook wijkagent Roel Kattouw ziet geen reden in te grijpen en verwijst naar de gemeente.
Advies BVZ: legt u zelf dit probleem voor bij het Klant Contact Centrum van de
gemeente Den Helder 0223671200

Vriendelijke groeten,
Map Hoekstra- van Amersfoort
Secretaris BVZ maphoekstra@live.nl


