
 

 

 

 

  



 

 
1 

 Zomer 2021 BVZ 

 

Inhoud 
 

Voorwoord voorzitter BVZ, .......................................................................................... 2 

Energie transitie, .......................................................................................................... 6 

Wandel- en fietsroutes. ............................................................................................... 9 

Vergeet uw Contributie aan de BVZ niet. .................................................................. 11 

ONS en Julianadorp .................................................................................................... 12 

Kleurwedstrijd met Pasen .......................................................................................... 15 

 



 

 
2 

Voorwoord voorzitter BVZ, 
 
Beste wijkbewoners, 
Gelukkig weer een stuk terug naar “normaal”. Hoewel we al tegen de 
zomervakantie lopen betekent het voor ons BVZ, dat we meer aandacht en zaken 
kunnen organiseren . In deze nieuwsbrief wordt u daarover ingelicht. Voor één 
onderwerp vraag ik extra aandacht, namelijk de energietransitie. De regio’s en de 
gemeente moeten aan Den Haag aangeven hoe zij denken dit te bewerkstelligen. 
Als BVZ willen we hier beter over geïnformeerd worden en we bieden ons aan de 
gemeente om als gesprekspartner te dienen. Omdat deze ontwikkeling niet een 
“ver van mijn bed show is” en veel voor de wijk kan betekenen, is er een aparte 
pagina op de site aangemaakt. http://www.zwanenbalg.info/Energie_transitie.htm. 
Let op deze pagina is nog in ontwikkeling. Tot slot verwijs ik u ook naar de rubriek 
klachten. Veel lees plezier en blijf gezond. 
 
Overlast en andere ondervonden hinder 
Het wonen in de drukke en overvolle Randstad kan voor de bewoners overlast en 
hinder geven. Dat is een consequentie van de concentratie van werk en wonen en 
een geaccepteerd gegeven in dat stuk Nederland. 
 
Hinder en overlast wordt in gebieden van ruimte en rust eerder ervaren en minder 
geaccepteerd. Ook in de wijk Zwanenbalg zien we dit beeld terug, zo blijkt uit de 
volgende bij de BVZ ontvangen meldingen. 
 
Overlast duiven 
In het broedseizoen proberen vogels elkaar te lokken met hun geroep en dit 
gebeurt meestal vanaf grotere hoogtes op of rond daken en bomen. De 
desbetreffende aangever is een achttal tips gezonden om de ervaren hinder te 
verminderen. Desgevraagd kunt u de tips via mail ontvangen. 
 
Hinder van kat en hond 
In het broedseizoen zijn actieve katten in de wijk een ware plaag voor jonge vogels. 
Zelfs in bomen zijn de jonge duiven en kauwtjes niet veilig voor dit roofdier. 
Afschieten of afvangen is geen echte tip, maar wellicht kunt u bij uw tuincentrum 
plantjes kopen, waaraan katten een hekel hebben. En dan maar “hopen” dat de kat 
van de buren uw tuin niet als kattenbak gebruikt.  

http://www.zwanenbalg.info/Energie_transitie.htm
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Blaffende honden en hondenpoep zijn bijna niet op te lossen zaken. Binnen de wijk 
Zwanenbalg ligt af en toe een niet opgeruimde hondendrol. Jammer dat de 
eigenaar dat ongelukje niet heeft opgepakt. Daarom hondeneigenaren houd uw 
hond aangelijnd en denk aan dee opruimplicht. 
 
Volle vuilcontainers 
Regelmatig wordt geconstateerd dat er vuilniszakken naast de container worden 
geplaatst, omdat de container vol of geblokkeerd is. Een tip is om uw vuil in 
kleinere zakjes in de container te gooien en niet een te grote zak in de container te 
proppen. Voorts is de container ook niet bedoeld voor klein grof afval van klussen 
of verbouw. Wist u dat wij in de wijk twee containers hebben en een derde in 
Boterzwin? Eén bij ZB-1301 en één bij 1711. De derde container is bij Boterzwin 
1304. 
We hebben geconstateerd dat de container bij ZB 1301 regelmatig vol is en/of 
geblokkeerd. Wij gaan een brief sturen richting de gemeente en de HVC, dat we dit 
constateren. Het verzoek is dan om of de containers frequenter te legen of een 
tweede er naast te plaatsen. 
Tot slot. Vuilniszakken naast de container is strafbaar en worden vaak 
opengescheurd door vogels. Gevolg is zwerfvuil door de wijk en een bron van 
ratten. Neem de tips in acht en laten we onze wijk schoon en hygiënisch houden. 
Op de container staat een telefoonnummer welke u kunt bellen om aan te geven 
dat de container vol is. 
 
Stuiterende pakketdiensten 
Door corona en thuiswerken bestellen we steeds meer online. Door het vele werk 
hebben pakketdiensten haast en door de snelheid stuiteren de bestelbusjes over de 
drempels. Een tip kan zijn om niet te veel online te bestellen en weer terug te gaan 
naar de plaatselijke ondernemers. Ook auto’s met aanhangers en busjes van 
werklui hebben vaak haast en stuiteren over de drempels. Drempels verlagen of 
weghalen is geen optie. We houden onze wijk graag veilig voor onze kinderen. 
 
Zonnepanelen schakelen uit 
In sommige delen van de wijk blijkt er meer last te zijn dan in andere delen. Eind 
vorig jaar heeft Liander aanpassingen gedaan en recent is wederom een aanpassing 
gedaan op het netwerk, waarmee de problemen lijken te zijn opgelost. Met het 
succes van de zonnepanelen wordt de wet van de “remmende voorsprong” 
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duidelijk. De eigenaren zijn er al jaren klaar voor, maar de andere partijen en het 
netwerk nog niet. De overheid heeft zich mede door allerlei subsidievoordelen 
verkeken op de drijfveren van de kopers van zonnepanelen, niet het milieubelang 
maar het winstoogmerk van de afzonderlijke eigenaren. 
 
Geluidsoverlast van auto’s en op motoren 
Notoire geluidsoverlast geproduceerd door bestuurders van auto’s en motoren 
worden in Rotterdam aangepakt, zo was recent in het nieuws.  In het NH-dagblad 
van 10 juni 2021 is vervolgens  in een artikel aangegeven, dat de gemeente Bergen 
klaar is met knallende uitlaten en schreeuwende motoren. Zij nemen landelijk het 
voortouw in de bestrijding van motoren die te veel geluid maken. In een brief aan 
minister van Nieuwenhuizen  wordt actie gevraagd, o.a. een verbod op regelbare 
uitlaatsystemen en verlaging van geluidsnormen voor motorfietsen. Al meer dan 
zestig gemeenten , waaronder Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht,  
hebben zich aangesloten bij de inhoud van de brief. Ook rond onze wijk 
Zwanenbalg  op de Zuidwal en de Callantsogervaart  wordt geluidshinder ervaren. 
De BVZ gaat ook deze kwestie bespreken met de gemeente. 
 
Restklachten 
Er wordt duidelijkheid gevraagd omtrent het 
beleid van de gemeente over het 
bestemmingsplan van Zwanenbalg. Een 
terugkerende vraag waarover onduidelijkheid 
blijft bestaan (alles is vrij of toch nog de oude 
regels over de plasberm en eco-zones). 
Straatverlichting op de fietspaden. In de wijk 
zijn deze nu aangepast naar ledlampen en 
nieuw armatuur. Maar op de fietspaden om 
de wijk, zijn deze niet vervangen. Geen 
ledlampen en armatuur die er slecht uitziet. 
De BVZ gaat dit aankaarten bij de gemeente. 
 
Fietspad Wierbalg Zwanenbalg 
Ontsluiting van het fietspad tussen Wierbalg en Zwanenbalg aan de westkant van 
de wijken. Sinds de bouw van deze twee wijken was het de bedoeling om een 
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fietspad te krijgen tussen deze wijken. Of een en ander thans nog is te realiseren 
wordt betwijfeld. De BVZ gaat de stand van zaken navragen bij de gemeente. 
Uitwaterende sluizen - waterpartijen in en rond de wijk en de schoonmaak (snoei-
acties) in het water. De BVZ blijft de werkzaamheden volgen. 
 
Andere organisaties en verenigingen. 
Als bestuur hebben we regelmatig contact met andere organisaties en 
verenigingen, zoals de BVJ (Belangen Vereniging Julianadorp), Wijkplatform, ONS 
(ontspanning Natuur en Sport), enz.. De bedoeling is om in onze Nieuwsbrief elke 
keer een andere organisatie zich te laten voorstellen. In deze Nieuwsbrief valt de 
beurt aan ONS.  
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Energie transitie,  
 
Nederland moet in 2030 minimaal 49 % minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dit is 
het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd. 
Dit betekent dat uiterlijk in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas 
af moeten zijn. Eind 2021 dient voor wijken die aardgas vrij worden duidelijk te zijn 
wat de alternatieve energiebron zal zijn. De gemeente Den Helder is 
verantwoordelijk om deze duidelijkheid te verschaffen. Uiterlijk 2050 is Nederland 
aardgas vrij (bron: VEH).  
 
Tot op heden is er geen of weinig communicatie richting de bewoners van onze 
wijk. Wel moedigt de gemeente het leggen van zonnepanelen aan, terwijl niet of 
nauwelijks duidelijk wordt gemaakt dat het elektranet van onze wijk een 
ontoereikende capaciteit heeft (bron: diverse waarnemingen in de wijk, Helderse 
Courant 12 mei 2021). Ook de aanschaf van elektrische auto’s wordt 
aangemoedigd, waardoor de belasting van ons wijk elektranet alleen maar 
toeneemt. Verder heeft de gemeente Den Helder naar verluidt vorig jaar een 
warmtenet als keuze voor aardgasvrije warmte afgewezen en gekozen voor groen 
waterstof als energiebron. De vraag waarom deze keuze en wat de consequenties 
zijn voor ons als bewoners van Zwanenbalg is nimmer gecommuniceerd. Het is om 
deze reden dat de BVZ wil opkomen voor onze wijk belangen.  
 
In de volgende tabel kunt u globaal zien wat de consequenties zijn van de keuze 
voor een bepaalde warmtebron. Deze tabel is tot stand gekomen op basis van een 
globale verkenning. Het toont u per energiebron de verwachte aanpassing en 
daarmee samenhangende benodigde investering voor uw woning. Ogenschijnlijk is 
de keuze voor waterstof de minst ingrijpende voor de bewoners. De verwachting is 
echter dat verwarmen op waterstof veel duurder zal zijn dan nu het geval is met 
aardgas. 
 
Vanuit dit belang stelt de BVZ voor om een gemeenschappelijke visie te vormen en 
vanuit de BVZ de wijkbelangen op de agenda van de gemeente te plaatsen. Immers 
Zwanenbalg verkeert in de unieke positie dat er een bewonersvereniging is en dat 
maakt dat wij voor de belangen van onze wijk kunnen opkomen. Dit kan echter 
alleen als u als bewoner een dergelijk initiatief steunt en expertise (juridisch, 



 

 
7 

installatietechniek, bouwkundig, financieel, enz.) in brengt. Gezien de actualiteit is 
een response op deze oproep op korte termijn noodzakelijk.  
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Waar bovenstaande het collectieve belang van de bewoners van Zwanenbalg 
betreft, wil BVZ ook een platform bieden om kennis en ervaringen te delen. De 
vereniging beschikt over een website, waardoor informatie snel beschikbaar 
gesteld kan worden. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een stappenplan die u 
als bewoner een handvat biedt voor het verduurzamen van de woning. Ook het 
verschaffen van informatie over hoe de opbrengstgrafieken van uw zonnepanelen 
gelezen moeten worden is een dergelijk voorbeeld.  
 
Onderstreept u dit collectieve belang en ondersteunt u de gedachte dat BVZ 
namens de wijk zich inricht om op te komen voor de belangen van Zwanenbalg dan 
nodigen wij u uit om ons dit te laten weten. Ook vragen wij u om ons te informeren 
dat u kennis/ervaring kunt inbrengen.  
 
U kunt dit door een e-mail te sturen naar bvzwanenbalg@gmail.com.  
Of schriftelijke reactie te versturen naar ZB1318. 
 
Nationaal Programma RES (Regionaal Energie Strategie). 
 

 

Bron: https://www.regionale-

energiestrategie.nl/bibliotheek/b+media/1864687.aspx  

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/b+media/1864687.aspx
https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/b+media/1864687.aspx
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Wandel- en fietsroutes. 
 
We gaan het betere weer tegemoet om buiten te zitten. Ja en een vakantie hier ver 
vandaan lonk ook, maar dat wordt nog een beetje tegen gewerkt door het Covid-
virus. 
Dus moeten wij onze vrije dagen dichter in de buurt vinden. 
Wist u dat de kop van Noorholland vele mooie fiets en wandelpaden heeft? 
Wist u dat deze paden en 
wegen vaak met bordjes 
zichtbaar gemaakt worden? 
U kunt zo’n route volgen via 
de verschillende 
markeringen, ook wel 
“knooppunten” genoemd. 
In deze foto wordt een hele 
verzameling van markeringen 
samengevat. Weet u toevallig 
waar dit is? Het ligt zo’n drie 
kilometer van Zwanenbalg 
vandaan. 
 
Fietsroutes. 
 Fietsroutes kunnen van te voren gepland worden op de computer 
(https://www.anwb.nl/fietsroutes/fietsknooppuntenplanner) 
maar je kan ook op de bonnefooi gaan. Zodra men een verwijzing 
van een knooppunt vindt, kom u uiteindelijk snel bij een kaart. 
Hier kunt u uw route verder uitstippelen. 
Het fietsknooppunt netwerk ligt door heel Nederland en is een 
handige manier om mooie routes uit te stikkelen. De totale lengte van alle 
knooppunten door heel Nederland is bijna 34.000km. Er is dus keuze genoeg. 
Deze fietsroutes zijn zo gemaakt dat deze over de mooiste routes gaan. 
Elk knooppunten heeft een nummer en zo kan men van knooppunten naar 
knooppunten gaan. Tussen de knooppunten komt men regelmatig een bordje tegen 
met uitsluitend het nummer welke gevolgd wordt en de richting (pijl) waarin u 
moet fietsen. 

https://www.anwb.nl/fietsroutes/fietsknooppuntenplanner
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Op de knooppunten komt men een kaart tegen. Op deze kaart wordt globaal de 
afstand aangegeven tussen de knooppunten aangegeven. Zo krijgt u een beeld van 
de afstand welke u moet afleggen. 
Voorbeelden van fietsroutes vind u o.a. op: 
https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/zoeken/den+helder/ 
 
Wandelroutes. 
Net zoals de fietsroutes kunnen de wandelpaden van te voren worden gepland: 
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/startpunt-julianadorp-
aan-zee/1281/ 
In tegenstelling tot de fietsroutes zijn de deze wandelroutes voor Noord-Holland. 
Met nummers, pijlen en kleur wordt aangegeven welke richting men de (geplande) 
route kan lopen. 
De kleuren geven aan de type route welke men bewandelt: 
 
Hoe werkt het?  
Het netwerk koppelt korte en langere rondwandelingen aan 
elkaar. Alle routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd met 
gekleurde pijlen en keuzepuntnummers. 

• Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms openbaar 
vervoer of horeca. U kunt er meestal kiezen uit twee of 
meer rondwandelingen. 

• Gekleurde pijlen geven de richting aan. U vindt ze op 
lantaarn/verkeerspalen of routepaaltjes. 

• Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt hier 
overstappen van de ene op de andere rondwandeling en 
zelf uw route bepalen. (De Ooghduynerroute heeft het 
nummer “90”). 

o De gele Ooghduyneroute loopt zuidwaarts door 
de Noordduinen tot bij de Callantsooger-vaart. 
Verder gaat de route via de groene west-rand van 
Julianadorp om het golfterrein van Ooghduyne 
heen. 

o De paarse Noordduinenroute loopt deels gelijk met de gele route, 
maar gaat samen met het Noord-Holland-pad verder noordwaarts 
naar de strandopgang De Zandloper. 

https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/zoeken/den+helder/
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/startpunt-julianadorp-aan-zee/1281/
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/startpunt-julianadorp-aan-zee/1281/
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• Verbindingsroutes zijn in de bewegwijzering aangeduid met grijze pijlen. 

• Boerenlandpaden, onverharde paden met overstapjes, zijn onderdeel van 
het wandelnetwerk. Stevige wandelschoenen zijn hier aanbevolen. Er kan 
vee rondlopen, houd hier rekening mee. Honden zijn verboden op 
boerenlandpaden. 

• Doorgaande routes als Lange Afstand Wandelpaden (LAW), Streekpaden en 
het Noord-Holland-pad zijn in de bewegwijzering opgenomen. 

Honden zijn gewoonlijk aangelijnd toegestaan, tenzij vermeld staat dat honden 
verboden zijn. 
 
 
 
 
 

Contributie lidmaatschap 2021. 
 
De penningmeester vraagt u om uw contributie voor 2021 over te maken. U kunt 
het bedrag € 15,= overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0330 6268 09 ten 
name van Bewoners Vereniging Zwanenbalg 
onder vermelding van contributie 2021 en 
uw huisnummer. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom en informatie kunt u vinden op onze 
website www.zwanenbalg.info. U wordt lid 
van onze vereniging als u € 15, = overmaakt 
op rekeningnummer NL58 RABO 0330 6268 
09 t.n.v. Bewoners Vereniging Zwanenbalg 
o.v.v. contributie 2021 en uw huisnummer. 
 
 
 
  

http://www.zwanenbalg.info/
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ONS en Julianadorp 
 
Julianadorp is een prachtig dorp te midden 
van de bloembollenvelden, centraal gelegen 
in de polder Het Koegras. Julianadorp is 
ontstaan vanuit een agrarische oorsprong en 
groot geworden door de ontwikkeling van het 
toerisme en de Koninklijke Marine. Gelegen 
tussen de Noordzeekust en het Noord 
Hollands kanaal, begrensd door landelijk 
gebied. Een dorp dat zich kenmerkt met 
unieke bewoners en een dorper mentaliteit. 
Waar een actief dorpsleven met verenigingen, 
clubs, evenementen en activiteiten, bewoners 
sterk met elkaar verbindt. 
Julianadorp is ontstaan als klein dorp in 1909 en inmiddels uitgegroeid tot de 
grootste woonwijk van Den Helder. Vele toeristen weten de aantrekkelijke 
Noordzeekust te vinden en met meer dan 1.000.000 overnachtingen per jaar is de 
recreatie serieus ontwikkeld. De ontwikkeling van Julianadorp zet gestaag door om 
aan de groeiende vraag van woningen en recreatieverblijven te voldoen. Door de 
economische druk op ruimte en efficiënte benutting van elke vierkante meter is er 
tekort gedaan aan ruimte voor een vitale en toekomstbestendige leefomgeving. 
Een plek voor ONS 
Stichting ONS Julianadorp staat voor Ontspanning, Natuur en Sport in Julianadorp 
en heeft als hogere ambitie een vitale leefomgeving voor alle dorpers te realiseren. 
Het initiatief ONS is ontstaan vanuit de wens voor een permanent 
evenemententerrein naast een bestaand initiatief voor een natuurpark. We hebben 
ons toen direct de vraag gesteld waarom niet alles te verenigingen en daarbij juist 
ook de sport te integreren? Een multifunctioneel terrein in een parkachtige 
omgeving realiseren, waar dorpers samen kunnen ontspannen en sporten, is het 
resultaat wat ONS beoogd. Middels dit initiatief wordt de doelstelling nagestreefd 
om de vitaliteit van Julianadorp en Dorpers te versterken en te waarborgen. 
Door uitbreidingen van Julianadorp zijn locaties van sport en ontspanning 
versplinterd geraakt. Sociale controle van met name sportaccommodaties is zeer 
beperkt waardoor deze minder veilig zijn en gevoelig zijn voor vandalisme. 
Daarmee worden de bestaande kosten voor het onderhoud van elk terrein en 
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gebouw onnodig verhoogd. Veelal is uitbreiding of het in standhouden van een 
huidige locatie voor verenigingen en evenementen niet mogelijk waardoor de 
levensvatbaarheid afneemt. 
 
Samenwerken aan een plek voor ONS 
Julianadorp kenmerkt zich door de samenwerking binnen de gemeenschap en 
diverse evenementen. “Breng alle partijen eens samen en ga met elkaar het 
gesprek aan waar de behoeftes liggen”. Daarom is er contact gezocht met de 
plaatselijke verenigingen en instanties voor een bredere samenwerking. Inmiddels 
bestaat ONS Julianadorp uit 13 verenigingen en organisaties. Dit zijn de organisaties 
van: Julianapop, Julianadorper Power Festival JPF, de Culturele Vereniging, de 
Springfair, MFC Het Dorpshuis, het initiatief Julianapark en Stichting Mee & De 
Wering afdeling jongerenwerk. Daarnaast de sportverenigingen met 
voetbalvereniging JVC, handbalvereniging JHC, tennisvereniging TVJ, de IJsclub 
Julianadorp, ruitervereniging De Duinruiters en Sportschool Classic Gym. We zijn 
momenteel ook verkennende gesprekken aan het voeren met andere 
sportverenigingen die interesse hebben getoond. 
 
Stichting ONS Julianadorp ziet kansen en meerwaarde voor een multifunctionele en 
duurzame plek waar een aantal belangrijke kerngebieden, die in een vitale en 
toekomstbestendige leefomgeving behoren, met elkaar verbonden worden. Een 
centrale plek waar jong en oud elkaar ontmoet, beweegt en ontspant in een groene 
omgeving. Waar met maatschappelijke diensten en ondernemerschap een 
dynamische plek ontstaat, wat zorgt voor sociale verbondenheid en controle en 
daarmee een vriendelijke en veilige omgeving. 
 
Hierbij moet gedacht worden aan: 
– Ruimte voor natuur en cultuur 
– Ruimte voor sport, ontspanning en beweging 
– Ruimte voor activiteiten en evenementen 
– Ruimte voor een duurzaam en toekomstbestendig leven 
– Ruimte voor zorg, maatschappelijke diensten en ondernemers 
 
Een gezonde toekomst van Julianadorp kan gewaarborgd worden indien deze 
kerngebieden meegenomen worden in de ontwikkeling van een multifunctionele 
locatie. De kracht van deze kerngebieden komt volledig tot uiting bij een 
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aaneengesloten locatie die alle bewoners vanuit verschillende wijken van 
Julianadorp in verbinding brengt met een plek voor ONS. 
ONS Julianadorp is in maart 2018 in het leven geroepen en heeft sinds juni 2020 de 
status van een rechtspersoon in de vorm van de Stichting ONS Julianadorp. 
 
Motie en Haalbaarheid ONS Julianadorp  
Via de motie “Julianadorp”, op 6 november 2019 aangenomen door de 
gemeenteraad, werd het college van Den Helder opgeroepen om het initiatief ONS 
Julianadorp verder te faciliteren en op haalbaarheid te onderzoeken. Ook werden in 
de motie kansen genoemd om zaken te koppelen, bijvoorbeeld wat betreft de 
woningbouwopgave in Julianadorp, eventueel vrijkomende locaties en de huidige 
beheer- en onderhoudskosten van de sportparken. 
Om de Omgevingsvisie Julianadorp verder uit te werken is Julianadorp aangedragen 
én geselecteerd voor deelname aan de ontwerpwedstrijd Panorama Lokaal, 
uitgeschreven door het Atelier Rijksbouwmeester. De opdracht voor Julianadorp is 
uitgeschreven door een coalitie van Woningstichting Den Helder, ’s Heeren Loo, de 
gemeente Den Helder en Stichting ONS, als vertegenwoordiger van de 
deelnemende partijen in het initiatief ONS Julianadorp. Als basis voor de 
ontwerpopdracht zijn de Omgevingsvisie Julianadorp en de Motie Julianadorp 
genomen. 
Vorig jaar stelden drie (samengestelde) ontwerpteams een ontwerp voor 
Julianadorp op. De grotendeels lokale jury, onder leiding van Rijksbouwmeester 
Floris Alkemade, koos het ontwerp van Fabrications/Mandaworks tot winnaar. Uit 
het winnende ontwerp bleek dat in Julianadorp-Oost de beste kansen liggen om tot 
de gewenste ontwikkelingen te komen. Afgelopen februari ondertekenden de 
partijen een intentieovereenkomst om de haalbaarheid van het initiatief ONS Dorp 
en een mogelijke gebiedsontwikkeling in Julianadorp-Oost te onderzoeken. 
 
Eindrapport 
Uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek is een eindrapport, dat in het najaar van 
2021 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om hen te vragen een besluit te 
nemen over de eventuele realisatie van het initiatief ONS Julianadorp en de 
gebiedsontwikkeling. 
(Stichting ONS Julianadorp, voorzitter Michel Jansen) 
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Kleurwedstrijd met Pasen 
 
Dit jaar hadden we in plaats van paaseieren zoeken een kleurplatenwedstrijd. De 
tekening was bij de vorige nieuwsbrief ingevoegd, maar kon ook gedownload 
worden van onze website www.zwanenbalg.info 
Een kleurplaten wedstrijd hadden we nog niet eerder gedaan met onze vereniging, 
dus voor ons was het ook spannend of er wel animo was. Alle volwassen waren ook 
uitgenodigd om mee te kleuren of te plakken, maar helaas was daar weinig respons 
voor. De ingeleverde tekeningen bleven in het begin aardig schaars, maar vlak voor 
Paas kwamen er toch bij elkaar 19 tekeningen binnen van diverse leeftijden, 
waardoor we echt moesten gaan kiezen welke het mooist was. 
We hadden 4 groepen gemaakt voor de prijzen. Van elke tekening werd een foto 
gemaakt en in de whatsapp groep van de activiteitencommissie gedeeld. De eer 
was aan Hetty om de mooiste tekeningen er tussen uit te zoeken, natuurlijk zonder 
te weten van wie welke tekening was. Het was niet makkelijk kiezen, maar in elke 
categorie is er toch een winnaar naar voren gekomen. 
Van de Hoeve werd de strijd aangegaan tussen Henk en Claudia, waarbij Henk 
zoveel mooi paasgeel als kleur had gebruikt dat hij de strijd net aan won. Bij de 
peuters en kleuters, was Fenna die er met kop en schouders bovenuit stak, wat kan 
Fenna (4 jaar) mooi kleuren. Bij de kleurplaten van Jack en Sam beide 6 jaar, was 
het Sam die met extra verzinsels van paaseieren en heel netjes kleuren de extra 
prijs binnen haalde. Bij de iets oudere kinderen was het ook niet makkelijk. Jill, 
Lotte, Christiaan en Yasmin, hadden allemaal hun uiterste best gedaan. Toch wist 
de jury de keuze te maken en won Yasmin het van deze groep. Tot slot was er een 
strijd tussen moeder en zoon. Gelukkig was de jury niet beïnvloed en wist dit dus 
niet. Er waren zoveel extra grappige tekeningetjes in de kleurplaat bedacht dat 
zowel het jurylid als de andere leden van de activiteitencommissie steeds meer zag, 
vogels, een zonnetje, extra eitjes die door de paashaas gestrooid werden, een 
wegwijsbordje van Zwanenbalg, knie en ellebooglappen en beide kleurplaten ook 
nog eens heel netjes gekleurd. De keuze was echt heel erg moeilijk, moeder won en 
zoonlief had het nakijken. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar alle mooie kleurplaten, ze zijn terug te vinden 
op onze website www.zwanenbalg.info 
 

http://www.zwanenbalg.info/
http://www.zwanenbalg.info/
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Doordat we niet heel veel kleurplaten hadden gekregen, hebben we het besluit 
gemaakt om alle deelnemers een muntje van IJssalon de Schepper te geven, samen 
met een zakje paaseitjes. Dit viel beide natuurlijk in goede smaak. De winnaars 
kregen niet 1 maar zelfs 2 muntjes van De Schepper!!! 
Nu hopen we natuurlijk volgend jaar toch weer de paaseieren te kunnen zoeken 
met elkaar. 
 
 
Willekeurig een aantal tekeningen: 

    

 
 
 
 
Burendag in september komt steeds dichterbij. We hopen dat we in september wel 
burendag kunnen vieren, langzaam maar zeker gaan onze gedachtes daar steeds 
meer naar toe en stellen we ons de vraag op welke wijze kunnen we als het mag 
een veilige burendag houden. Heeft u ideeën, mail ze naar 
bvzwanenbalg@gmail.com 
 
  

mailto:bvzwanenbalg@gmail.com
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