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Alle bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 

Het bestuur van de BVZ nodigt u ook dit jaar uit voor de  
Kerst in Zwanenbalg. 

Samen met de Hoeve organiseren we weer een gezellige bijeenkomst in 
kerstsfeer, waarbij de lichtjes in de kerstboom officieel aangestoken 

zullen worden. 
We trakteren u op kerstbrood, glühwein, chocolademelk en muziek. 

Ons doel is de mensen van de Hoeve en de bewoners van Zwanenbalg 
en de Callantsogervaart met elkaar in contact te brengen. 

Tevens willen we iedereen die dit jaar iets voor ons betekend heeft, 
bedanken! 

We hopen u te ontmoeten tijdens: 
 

Kerst in Zwanenbalg 
 

Vrijdagavond 16 december 2011 tussen 18.30 uur en 20.30 uur 
Franciscushoeve ingang Zwanenbalg. 

 
Tot ziens! 
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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG  (BVZ)      
 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011  
 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en omgeving, 
  

 
Vorig jaar lag er al sneeuw, nu raast de wind langs het huis en maken wij ons op voor 
pakjesavond. Als u deze nieuwsbrief leest zijn Sinterklaas en zijn Pieterbazen alweer 
het land uit en kijken we uit naar het einde van dit jaar.  
Wat is afgelopen jaar snel gegaan! Het bestuur is heel trots dat de vernieuwde 
entree eindelijk is gerealiseerd en bedankt allen die hiertoe hebben bijgedragen.  
Vorig jaar voor de tweede keer een witte kerst. Dit gaf ook veel sfeer aan onze wijk.  
Dit jaar vieren we vrijdag 16 december KERST IN ZWANENBALG.  
Alle grote en kleine bewoners van Zwanenbalg/ Callantsogervaart, de cliënten van 
de Hoeve, hun verzorgers en mensen die dit jaar veel voor beide groepen hebben 
betekend, worden uitgenodigd samen een paar gezellige uurtjes door te brengen. 
Noteert u die datum alvast in uw agenda. Meer bijzonderheden hierover in deze 
nieuwsbrief. 
  
Plotseling hing bij de entree van de wijk een groot bord met reclame en een 
plattegrond van de wijk Julianadorp. ´Geen gezicht´ vond het bestuur en ook andere 
bewoners van de wijk reageerden verontwaardigd naar de vereniging.  
Bovendien is het kleine gebouw bij de entree van de buurt een rare plaats voor een 
bord als een plattegrond. Je moet door de beplanting heen om op het bord te kijken!  
Wij adviseerden de bewoners ook zelf te klagen bij de Gemeente en Liander 
(eigenaar van de opstal). Ook het bestuur heeft contact met hen opgenomen.  
Vreemd was dat zowel de Gemeente als Liander niets wisten van het bord.  
Even plotseling als het was geplaatst, was het bord ook weer verdwenen.  
Wederom konden (tot nu toe) Gemeente en Liander geen antwoord geven op onze 
vragen. We zijn benieuwd of het raadsel nog eens wordt opgelost. 
  
Van HVC hebben wij bericht ontvangen dat alle verzoeken tot aanpassing van de 
plaatsing van de afvalcontainers door de BVZ ingediend, zijn gehonoreerd.   
Wij hebben HVC verzocht de rijbaan niet te gebruiken als opstelplaats voor de 
containers, gezien het verkeer belemmerende effect daarvan.  
Alle bewoners zullen de komende tijd door HVC worden geïnformeerd over de 
nieuwe opstelplaatsen. Mocht u het niet eens zijn met de opstelplaatsen, dan is het 
nog altijd mogelijk daar bezwaar tegen aan te tekenen. In de media wordt daarover 
bericht en in de brief staat hoe u bezwaar kunt aantekenen. 
  
De oproep in de vorige brief om lid van de vereniging te worden heeft nog geen 
effect gehad. Het 100ste lid hebben we helaas nog niet kunnen verwelkomen.  
Het bestuur vernam dat buurtbewoners aarzelen over lidmaatschap omdat deze 
verplicht zou zijn bij verkoop/koop van de woning. Ik wil u er graag op wijzen dat een 
aantal notarissen verplicht lidmaatschap van de vereniging niet mee neemt in de 
overdrachtsakte. Bovendien is nieuwe wetgeving aangenomen, waardoor deze 
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verplichting is komen te vervallen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om lid te 
worden van onze vereniging. Ook u vertegenwoordigen wij als buurtbewoner graag 
in onze diensten. 
  
Zoals u weet zijn wij vertegenwoordigd in het wijkplatform Julianadorp.  
Iek Bakelaar bezoekt de bijeenkomsten. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het 
wijkplan voor Julianadorp. Het concept voor de wijk is nu klaar en wordt nu voor 
besluitvorming aan de gemeente voorgelegd. De BVZ heeft een steentje daar aan bij 
gedragen. Zodra het plan is vastgesteld zullen wij u hierover informeren. 
  
Een laatste persoonlijke noot: volgend jaar april eindigt mijn statutaire termijn van 
drie jaar als bestuurslid van de vereniging. Ik heb veel plezier gehad in de 
samenwerking met de overige bestuursleden. Na drie jaar is de tijd gekomen om het 
stokje over te dragen. Ik heb dan ook aangegeven in april niet meer verkiesbaar te 
zijn. Een nieuwe baan/functie bij het CJIB te Leeuwarden hebben mij daar o.a toe 
doen besluiten.  
Het bestuur is dan ook momenteel op zoek naar nieuwe bestuursleden! 
Ik kan u allen aanraden om u verkiesbaar te stellen. Het is een enthousiast bestuur 
en u raakt op een aardige manier betrokken bij de wijk. 
  
Loek de Goede 
Voorzitter BVZ 
 
Website BVZ 
Er staan prachtige foto’s van de lampionwedstrijd met Sintemaarten op de site. 
Map Hoekstra, secretaris, heeft via maphoekstra@live.nl veel verzoeken tot plaatsing 
van tweedehands spullen ontvangen voor Marktplein in Zwanenbalg.  
Kijkt u eens of er iets voor u bij staat! Elke koper is welkom. 
De site www.zwanenbalg.info is van de BVZ en wordt ook door ons betaald. 
U zult begrijpen dat plaatsing van advertenties natuurlijk alleen voor leden van de 
BVZ mogelijk is. Heeft u iets te koop? Klik dan naar de site en volg de instructies. 
Bent u nog geen lid en wilt u dat wel worden, kijk dan op de site voor de procedure. 
  
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2011. 
Voor iedereen: een fijne decembermaand en een gelukkig 2012! 
Het bestuur hoopt u persoonlijk een fijne kerst te kunnen wensen tijdens de Kerst in 
Zwanenbalg.  
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