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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
Nieuwsbrief december 2013 
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt de “winter editie” van de BVZ nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief bevat de verslagen van de Lampionnenkeuring en het plaatsen van 
de kerstboom. Nieuws over de projecten “vergroening in de wijk” en overleg BVZ met 
de gemeente. Voorts het melden van vuurwerkoverlast, een oproep voor nieuwe 
kandidaten voor de activiteitencommissie en een verzoek van de penningmeester. 
 
Sint Maarten 
Op 11 november jl. was het erg druk bij de Franciscushoeve. Dertig kinderen en de 
bewoners van de Hoeve waren aanwezig in de blokhut om hun lampion te laten 
bewonderen en de jury toe te zingen. De bewondering was groot voor de lampionnen 
van de kinderen en hun zangkunst. Aan het einde van de keuring werden de prijzen 
uitgereikt. De gelukkige prijswinnaars onder de kinderen waren Daan van de Kruijs, 
Mara van Ham en Dylan Nijsen. Van de bewoners van de hoeve was Lata de 
prijswinnaar. U kunt de foto’s van Sint Maarten bewonderen op onze site 
www.zwanenbalg.info. 
 
Kerstboom 
Ook dit jaar staat er een mooi verlichte kerstboom bij de entree van onze wijk. 
De kerstboom is, net als in voorgaande jaren, neergezet door onze kerstboomgroep 
onder leiding van André Kerssemeijer. De boom is bekostigd door de leden van onze 
bewonersvereniging. Het plaatsen van een kerstboom is een mooie traditie in 
Zwanenbalg. De boom brengt onze wijk in een mooie kerstsfeer. 
 
Vergroening van de wijk 
Onze vereniging is al jaren lid van het Wijkplatform Julianadorp. Dit platform bestaat 
uit diverse geledingen zoals de gemeente, verenigingen, politie, etc. 
Vele onderwerpen die van belang zijn voor onze wijk komen aan bod, zoals 
leefomgeving, veiligheid, verkeer, etc. 
De afgevaardigden van onze verenigingen zijn Iek Bakelaar en Arie ten Boekel. 
Op dit moment zijn er een aantal werkgroepen in het leven geroepen die zich bezig 
houden met de volgende onderwerpen: 

 herinrichting Loopuijtpark 
 verbetering van de kwaliteit van de omgeving (speeltoestellen) 
 Middelzand (woonerfproblematiek) 
 aanpassen infrastructuur/verkeersveiligheid  
 openbare orde; sociale veiligheid 
 vergroening van de wijk. 

Van deze laatste werkgroep zijn Arie en Iek lid. Zij willen het aantal bomen in de wijk 
uitbreiden. 
Het gaat om 20 bomen: 2 bomen aan beide zijden in de bermen bij de entree van de 
wijk en 8 bomen in de bermen tussen de beide binnenringen. 
Ook willen ze graag dat de boomspiegels ingezaaid worden met wilde bloemen. 
Gaarne wil het bestuur van u weten wat u van deze plannen vindt. U kunt dit doen 
via ons secretariaat bvzwanenbalg@gmail.com. 
Wij hopen op toestemming en steun van de gemeente om in het voorjaar het een en 
ander te realiseren, samen met u tijdens onze groendag. 
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Overleg BVZ heeft succes 
De gemeente heeft dit voorjaar, bij de entree, het graffelpad naar de vlonder en het 
bankje gedeeltelijk voorzien van een nieuwe laag graffel. De aannemer heeft echter 
zijn werkzaamheden niet afgemaakt. 
De BVZ heeft met de gemeente overleg gepleegd en aangegeven dat het wenselijk 
is om deze werkzaamheden te vervolgen. Ook heeft het bestuur de slechte staat van 
het basalten muurtje gemeld evenals de erbarmelijke staat van de vlonder aan de 
westkant van de middenplas. 
Deze wensen zijn inmiddels ingewilligd. Het pad is nu helemaal voorzien van een 
nieuwe graffellaag en de vlonder is  gerenoveerd. De muurtjes zullen binnenkort 
gerepareerd worden. 
 
Melden van vuurwerkoverlast 
Tijdens de laatste vergadering van het wijkplatform Julianadorp is door de heer  
R Kattouw, wijkagent van Julianadorp, gesproken over het feit dat de politie zich 
meer in gaat zetten voor de overlast ten gevolge van het illegaal afsteken van 
vuurwerk.  
De heer Kattouw verzoekt iedere bewoner melding te doen van deze vorm van 
overlast. U kunt deze overlast melden via het telefoonnummer 0900 -8444. 
Deze meldingen zijn van belang omdat de heer Kattouw dan in staat is extra 
mankracht in te zetten om de veiligheid van de bewoners te handhaven.  
 
Activiteitencommissie Handen in de wijk 
In verband met het vertrek van Map Hoekstra doen wij een oproep voor nieuwe 
kandidaten die deze commissie willen versterken. 
Opgave is mogelijk via het e - mailadres bvzwanenbalg@gmail.com. 
Voor informatie kunt u terecht bij Mary Schooneman. 
 
Betalen contributie lidmaatschap 2014 
Het jaar 2013 is nog niet afgelopen en de penningmeester doet al een oproep om uw 
contributie voor 2014 te betalen. 
Wilt u € 15,= overmaken op rekeningnummer 3306268909 ten name van Bewoners 
Vereniging Zwanenbalg onder vermelding van contributie 2014 en uw huisnummer. 
Opzeggen van uw lidmaatschap voor het komende jaar kan, zoals besloten in de 
Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, tenminste één maand voor het 
verstrijken van het lopende contributiejaar en wel schriftelijk bij de secretaris 
bvzwanenbalg @gmail.com. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. U wordt lid van onze vereniging als u € 15,= 
overmaakt op rekeningnummer 330626809 t.n.v. Bewonersvereniging Zwanenbalg 
o.v.v. contributie 2014 en uw huisnummer.  
 
Het bestuur van de vereniging wenst alle bewoners: 

Prettige Kerstdagen en een goed 2014. 
 
Wij bedanken alle bewoners die zich ingezet hebben voor onze wijk.  
Een speciaal woord van dank willen wij uitspreken voor onze postgroep, 
activiteitencommissie Handen in de wijk, de kerstgroep o.l.v. André Kerssemeijer en 
de Groenblijver. 
 
Last, but not least, willen wij Map Hoekstra bedanken voor haar werkzaamheden als 
secretaris van de wijk. 


