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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG  (BVZ) 
 
NIEUWSBRIEF MAART 2013 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
De BVZ en het bestuur. 
Het gaat goed met het ledental van de BVZ. We sloten het jaar af met 101 leden! 
Zoals beloofd, kregen het 100ste èn 101ste lid chocolaatjes. 
Ook financieel zijn we gezond. 
Echter, het bestuur heeft dringend nieuwe mensen nodig. 
Gelukkig hebben Mary Schooneman , gevraagd als voorzitter, en Gaike Dalenoord 
zich als aspirant bestuurslid opgegeven. We zoeken nog een secretaris. 
Oproep voor secretaris: 
Het is leuk iets voor je eigen wijk te doen, je leert andere mensen kennen. 
Bijwonen 5 à 6 bestuursvergaderingen van 1 ½ uur en notulen maken. 
Bijwonen 2 vergaderingen met de Franciscushoeve van 1 uur en notuleren. 
Bijwonen Algemene Leden Vergadering en notuleren, 1 keer per  jaar. 
Uitwerken nieuwsbrief 5 à 6 keer per jaar.  
Dat is gemiddeld één uurtje per week, dus dat valt nogal mee!! 
Inlichtingen bij maphoekstra@live.nl . 
 
Kerst 
Het bestuur bedankt de kerstboomgroep dat we hebben kunnen genieten van een 
kerstboom met lichtjes bij de entree. 
De Kerst in Zwanenbalg 2012 is de vijfde en tevens laatste bijeenkomst in kerstsfeer 
geweest. Na 5 jaar neemt de animo af en is het tijd voor iets nieuws. 
 
Burendag 
In plaats van de spelletjesmiddag voor de kinderen en de Kerst in Zwanenbalg 
organiseren we dit jaar iets anders.  
Een burendag voor jong en oud op het terrein van de Franciscushoeve. 
De nationale burendag is officieel op 21 september 2012, maar dan kunnen we niet 
terecht op de Hoeve. Wij hebben gekozen voor zaterdag 14 september 2013. 
De activiteitencommissie is al druk aan het brainstormen. Springkussen, schilderen, 
theehuis, volleybal, tafeltennis, jeu de boules, optreden van de Knorhanen, enz. 
Heeft u een idee, geef het dan aan ons door. 
 
Eenrichtingverkeer ZB 1800, 1900. 
De uitslag van de enquête van de gemeente: het overgrote deel van de bewoners 
kiest voor afschaffing van het eenrichtingverkeer in ZB 1800 en 1900. Zodra de 
gemeente alles heeft geregeld, krijgen de bewoners bericht en wordt het besluit 
uitgevoerd. 
 
Activiteiten maart, april  en mei 2013  
Zaterdagmiddag 30 maart Paaseieren zoekwedstrijd voor alle kinderen t/m 12 jaar. 
( info elders in deze nieuwsbrief) 
Donderdagavond 11 april Algemene Ledenvergadering ( info elders in deze 
nieuwsbrief) 
Nog niet zeker: zaterdagmorgen 11 mei groen- waterdag, hangt van de klussen af. 
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Gevaarlijke bochten 
Zoals u weet lukt het de BVZ niet de gemeente iets te laten verbeteren aan de 
gevaarlijke bochten in de wijk. 
Misschien lukt het de individuele bewoner wel!  
Meld de gevaarlijke situatie bij de gemeente Den Helder: klachtentelefoon 140223. 
En bij Veilig Verkeer Nederland  www.meldpuntveiligverkeer.nl . 
 
Betaling lidmaatschap BVZ 2013  
Een aantal leden heeft al betaald!  
Maakt u € 15 over naar 3306.26.809 t.n.v. Bewonersvereniging Zwanenbalg 
o.v.v. uw naam, uw adres en “contributie 2013” ? Hartelijk bedankt! 
 
Wijkplatform Julianadorp  
Wat belangrijke aspecten uit de vergadering: 
door Iek Bakelaar. 
  

Nieuwe voorzitter: dhr. Cees Pieterse voormalige wijkmanager 
Nieuwe secretaris: dhr Gerard Haisma 

 
De BVZ gaat deelnemen aan de agendacommissie van het wijkplatform Julianadorp. 
  

Het Dorpshuis Droge Bol heeft bericht ontvangen van de gemeente dat het 1 januari 
2014 moet sluiten. Maar als het MFC Het Trefpunt dan nog niet gereed is, wat dan? 

Het Trefpunt is inmiddels aangekocht door woningstichting. 
  

Op 14 en 15 mei zijn weer de gebruikelijke fietsexamens voor de jeugd door VVN. 
  

De hangplek voor de jeugd nabij de Droge Bol heeft de bijzondere aandacht van 
politie, gemeente, jeugd en jongerenwerk. Ook het veiligheidshuis is hierbij 
betrokken. Een groot aantal jongeren is reeds aangeschreven. 
  

Overlast door jongeren blijven melden naar 0900-8844. 
 
Vriendelijke groeten, 
namens het bestuur: 
 
Map Hoekstra- van Amersfoort 
Secretaris BVZ 
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