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Tweede fase Zwanenbalg start septeinber 
Van onze verslaggever 

JULIANADORP - De ont
wikkeling van de tweede fase in 
de nieuwe wijk Zwanenbalg, 
die het totaal aantal woningen 
op een kleine 200 moet brengen, 
is begonnen. In september wor
den de eerste kavels uitgegeven. 

In de eerste fase van Zwanen
balg in Julianadorp zijn inmid
dels 95 van de 110 kavels ver
kocht. De verwachting is dat 
nog voor de bouwvak de reste-

rende kavels zullen zijn uitge
geven. Dit zei de directeur van 
'planontwikkelingsbegeleider' 
OPP, G. Rodewijk, gisteren bij 
de onthulling van een beeld
merk van Den Helders nieuwste 
wijk. Het beeldmerk dat op een 
land tongetje staat bij de ingang 
van de wijk, bestaat uit twee 
half ronde glazen platen. Op elk 
van de platen is een zwaan ge
graveerd. Het beeldmerk is ont
worpen en vervaardigd door de 
Julianadorper kunstenaar Flo
ris Brinkman. Om het tegen 

vandalisme te beschermen is 
het beeldmerk vervat in veilig
heidsglas. Rodewijk zei te ho
pen dat het beeldmerk zal staan 
voor de eenheid van de bewo
ners en de verbondenheid die zij 
zullen voelen met de wijk. 

Burgemeester W. Hoekzema 
die het beeldmerk gisteren ont
hulde, ging in op de kritiek die 
nogal eens is geuit op de uitstra
ling van Zwanenbalg. Het is 
ooit de bedoeling geweest dat 
Zwanenbalg glamour zou uit
stralen. 

Maar volgens critici zijn er te 
veel woningen in het plan ge
propt, waardoor de kavels te 
klein zijn, hetgeen de uitstra
ling bepaald niet ten goede 
komt. 

Hoekzema: ,,Als je door de 
wijk gaat, denk je soms dat de 
huizen wel erg dicht op elkaar 
staan. 

Maar daar moet je doorheen 
kijken. Bovendien is het groen 
er nog niet. Ik vind Zwanenbalg 
echt een verrijking van de 
stad." 
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