
Voorwoord 

 
Het coronavirus heeft ons de laatste weken steeds verder ingeperkt in ons dagelijkse leven. Zoals u 
begrijpt, hebben de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen  ook gevolgen 
voor de geplande activiteiten en de agenda van de Bewoners Vereniging Zwanenbalg (BVZ).  De 
inhoud van de voorjaarseditie van de nieuwsbrief BVZ is waarnodig aangepast.   
 

Van het bestuur 
Statutaire oprichting BVZ  op 14 april 2000  
 

Officieel worden we dit jaar als vereniging 20 jaar oud. Om dit te vieren ontvangen alle op 31 
december 2019  betalende leden een mooi aandenken toegevoegd  bij deze Nieuwsbrief. 

 
De in 2020 aangemelde nieuwe leden ontvangen de pen als welkom. Wilt u ook lid worden, zie 
kader op de laatste blz. van deze nieuwsbrief. 

 

Uitstel Algemene ledenvergadering 
Door de maatregelen rond het coronavirus vervalt de geplande  algemene ledenvergadering van 23 
april 2020. De statuten verplichten de BVZ om binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een 
vergadering te houden. De BVZ beraadt zich thans over de manier waarop de leden van de BVZ  tijdig 
kunnen worden geïnformeerd over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de toelichting op 
en de inhoud van het jaarverslag. Daarbij wordt ook bezien op welke wijze een goedkeuring van de 
jaarvergadering kan worden verkregen op de (toelichting van de) balans en de staat van baten en 
lasten.  
 
Nieuwsbrief Zwanenbalg blijft in huidige lay-out 
Het wordt het tweede jaargang dat we het blaadje in deze lay-out uitbrengen. Dit is besloten naar 
aanleiding van de meerdere positieve reacties over de nieuwe lay-out. 
 
Aangepaste agenda BVZ 

• Algemene Leden Vergadering van 23 april 2020 is uitgesteld; 

• Paaseieren zoeken zaterdag 11 april 2020 vervalt; 

• Nog in agenda (onder voorbehoud en de ontwikkeling van Corana) 
o Motortoerdag:   augustus 2020 
o Burendag 2020:  zaterdag 26 september 2020 
o Sintmaarten 2020: woensdag 11 november. 

 
Contacten met de gemeente 
Zoals u wellicht weet zijn de contacten de afgelopen jaren – als gevolg van gemeentelijke 
reorganisaties – zeer beperkt geweest. Gelukkig hebben we weer een aantal vaste contactpersonen, 
zoals reeds is vermeld in de nieuwsbrief van november 2019, en zullen de contacten beter  verlopen.  
Een aantal te bespreken (en soms terugkerende) onderwerpen zijn: 
 

• De verlichting bij de fietspaden (oude verlichtingsarmatuur); 

• Fietspaden die langdurig onder water blijven bij grote neerslag; 



• Groenvoorziening in- en rond de wijk, zoals snoeibeleid, type planten en ongewenste 
plantentype (zoals de Japanse 1000 knoop); 

• Ervaringen met de nieuwe kleinere aanlegsteiger bij de entree van de wijk; 

• Inzet/tips wijk agent naar aanleiding van inbraak(pogingen) binnen Zwanenbalg en omgeving 
Zie ook  in deze nieuwsbrief een apart artikel  hierover; 

• De bewustwording van de beveiliging binnen de wijk vergroten, middels het aangeven van 
het belang van onze “Buurtpreventie aap”, maar het belang van het goed afsluiten van uw 
woning, ook bij “even weg zijn…”; 

• Een nieuwe actie waar we mee willen starten en inventariseren is:  “Maatjeshulp”. Zie verder 
in het krantje; 

• Inventariseren van de mogelijkheid, behoefte en mogelijke locatie van een zogenaamde 
“Doe-tuin”, eventueel met een Jeu de boule baan. 

• Stimuleringsactie gemeente aanleg zonnepanelen en ontstane (mogelijke) problemen met 
het terug leveren van de energie, als gevolg van overbelasting van elektra-netwerk. Ook nu al 
(begin maart worden weer de eerste problemen waargenomen”; 

 
Voor meer informatie over onze vereniging kunt u terecht op de site www.zwanenbalg.info 
 

De bewonersvereniging Zwanenbalg behartigt de belangen van de bewoners 
Zwanenbalg en Callantsogervaart 

 

 
 

U wordt lid van onze vereniging als u € 15, = overmaakt op rekeningnummer  
NL58 RABO 0330 6268 09 Vereniging Zwanenbalg o.v.v. contributie 202x en 

uw huisnummer. 
 

Buurtpreventie  U kunt zich aanmelden via E-mail 

“buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com” 
onder vermelding van uw telefoonnummer en adres 

 

Het wijkkrantje verschijnt minimaal 3 maal per jaar. 
Actuele informatie vindt u via onze homepage: 

http://www.zwanenbalg.info/ 
Email: bvzwanenbalg@gmail.com 
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