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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG  (BVZ) 
 

 
NIEUWSBRIEF APRIL 2011  
 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en omgeving, 
 

De temperatuur stijgt weer en het groen in de wijk en tuinen staat op uitkomen. De 

vogels fluiten al het hoogste lied.  Ook de bewoners komen weer meer naar buiten en 

gaan aan de slag in de tuinen. Het bruist weer van activiteiten in de wijk.  

Ook het bestuur van de BVZ is weer volop aan het werk en de komende maanden staan 

verschillende activiteiten op het programma.  

In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. 

 

Paaszaterdag  23 april gaan we paaseieren zoeken bij de Franciscushoeve. 

Ook de paashaas zal dit jaar weer aanwezig zijn.  

 

Vervolgens de Algemene Leden Vergadering donderdag 28 april 2011.  

Het bestuur legt verantwoording af over het afgelopen jaar en kijkt naar het komende 

jaar. De financiën van de vereniging komen ter sprake. Wij hebben in 2010 weer 

subsidie gekregen van de gemeente voor onze activiteiten in de wijk.  

Na de pauze hebben wij als gast: Henk Post van de vogelwerkgroep. 

  

Zaterdag 14 mei gaan we weer aan het werk in de wijk.  

De groen- waterdag en hopelijk tevens de officiële opening van de nieuwe entree 

van Zwanenbalg.  

De entree wordt mooi en chic. Het naambord zal teruggeplaatst worden in een nieuw 

frame waar Frank Amsing ons bij helpt. De oude setting was in de loop van de jaren 

aangetast en kon niet meer worden gebruikt. Het opknappen betalen wij uit de 

gereserveerde gelden en de subsidie van de gemeente.  

Mooi dat wij met zijn allen daarvan kunnen genieten. 

  

Graag willen wij de betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2011 onder 

de aandacht brengen. Wilt u de contributie à € 15 overmaken naar 3306.26.809 t.n.v.  

Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. uw naam, adres en contributie 2011. 

  

Op 30 april Koninginnedag bestaat weer de mogelijkheid om spulletjes te verkopen op 

het Oranjeplein voor de Hoeve. Ook is Nina´s terras open waar u kunt genieten van 

heerlijke koffie en thee met handgemaakte appeltaart waarvan het recept een geheim 

blijft, echt een aanrader. Natuurlijk worden de versierde fietsen beoordeeld door een 

deskundige jury.  

 

Wij zijn bijzonder verheugd met het initiatief van de Zwanenbalg Motortoer op 17 juli 

voor de motorrijders in de wijk. André Kerssemeijer vertelt u hier alles over.  

De BVZ ondersteunt dit initiatief van harte. 
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De bewoners van de wijk die met hun percelen grenzen aan het water hebben een brief 

van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontvangen over de nieuwe 

regels voor het onderhoud aan de droge oever en de eerste meter water vanaf de 

waterlijn. De regels zijn neergelegd in een nieuwe z.g.n. ”Legger Waterlopen”.  

Al enige jaren is het bestuur van de BVZ in contact met het Waterschap over het 

onderhoud van de wateren in de wijk. Dat resulteerde najaar 2010 tot onderhoud. 

Omdat naar onze mening nog niet al het onderhoud is uitgevoerd, heeft het bestuur 

weer contact opgenomen met het Waterschap. Bij dat contact wordt tevens gekeken of 

een voorlichtingsbijeenkomst kan worden georganiseerd over de nieuwe Legger 

Waterlopen voor de wijkbewoners. U hoort nog van ons. 

  

Bij het bestuur zijn de afgelopen maanden klachten binnen gekomen over  

de “krappe” bochten zowel aan de noord – als zuidzijde van de wijk.  

In het afgelopen jaar heeft het bestuur bij verschillende contacten met de gemeente 

(wijkagent / wijkmanager) gesproken over deze “krappe” bochten. Helaas stelt de 

gemeente dat de genoemde bochten voldoen aan de wettelijke eisen in een 30 km 

zone. De gemeente geeft aan dat de bestuurder zijn snelheid moet aanpassen.  

Onlangs heeft een aanrijding plaatsgevonden in de noordelijke bocht.   

De BVZ zal er wederom bij de wijkagent en wijkmanager aandacht voor vragen.  

Voorts helpt het als de bewoners zelf ook klagen bij de gemeente (via het klachtenloket 

op de site van de gemeente). 

  

Wij hopen u bij de verschillende activiteiten te mogen ontmoeten. 

 

Vriendelijke groeten, mede namens het bestuur, 

Loek de Goede, voorzitter van het bestuur van de BVZ.. 

 

 
 
 
 
ACTIVITEITEN BVZ AGENDA 2011 
 
Zaterdag 23 april           Paaseierzoekwedstrijd 
Donderdag 28 april        Algemene Leden Vergadering 
Zaterdag 30 april           Oranjeplein in Zwanenbalg met wedstrijd versierde fietsen 
Zaterdag 14 mei            Groen- waterdag met ? officiële opening van de entree? 
Zaterdag?21 mei            ? lezing blokhut Waterschap?  
Zaterdag 17 juli              Eerste Zwanenbalg motortoer 
Zaterdag 10 september Spelletjesmiddag  
Zaterdag 29 oktober      ? Groen- waterdag ? 
Vrijdag 11 november     Sintemaartendoos wedstrijd 

Zaterdag 17 december  Kerst in Zwanenbalg 

 


