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BVZ LEDENVERGADERING 11 DECEMBER 2007

1 Opening
De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom en introduceert de
vier andere bestuursleden. Allen stellen zich voor en vertellen
over hun/ haar rol in het bestuur.

2 Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. De secretaris geeft een opsomming van de aan- en
afwezigen.
Aanwezig: de 5 bestuursleden van de BVZ, 9 “woningen”
de heer en mevrouw Lindenhovius 1119A, Marga Jansen 1201, A. Harder 1204,
Fam. Reinen 1206, Silvia De Jong 1314, Angelique Bouma 1315, Ans en Loek de
Goede 1406, Robin Brink 1808, Truus Storm CV7, Heer Smedema CV 5C,
Niet- lid: Jan Kaauw 1319.
18 afmeldingen o.a. via internet, e-mail maphoekstra@live.nl leden:
Peter, Marion de Lange 1105, Rinus, Nel Donkers 1312, Stefan,
Mirjam van der Vliet 1410, W. Sneek 1417, Martin Kedde 1502,
Roland Schipper 1508, Jacomien Bartels 1512, Marga Wuis 1603,
Rinus Commandeur 1703, R. Beglinger 1709, Piet de Wit 2004, Chris, Marian
Veltman CV 6B, Rob Hulskamp CV 6D
Niet- leden:
Leo van Leersum, Marian van Maurik 1202, Henk Arends 1407 Andre en Monique
van Wissen 1802, Inge Commandeur 1821, Joop de Jong 1914,

Vragen bij punt 2.
Mevr. Lindenhovius: Mist het verslag ledenvergadering maart 2007 om te kijken of
het afgesproken beleid ook uitgevoerd wordt / is.
Antwoord: Dit is een tussenrapportage, periode maart/ december 2007. De stukken
zijn aanwezig op a.s. voorjaarsvergadering 2008.

Jan Kaauw: Blij met elan, er gebeurt nu wat, wil lid worden.

Robin Brink: Goed dat we als bestuur zijn doorgegaan.

3 Doel van de avond.
De voorzitter verwijst hierbij naar de tussenrapportage die de leden voor de
vergadering hebben kunnen bestuderen. Op onderdelen geeft de v.z. toelichting.
Vanaf 13 maart 2007 is dit bestuur aangetreden . Na 11 bestuursvergaderingen,
1 dagelijks bestuur vergadering ( DB), 5 nieuwsbrieven, veel overleg met instanties
en personen met als doel plannen om te zetten in resultaten, zijn wij nu zo ver dat de
BVZ leeft.
Het verleden en de zaken die hieruit voortkwamen zijn alle tot een goed einde
gebracht. U vindt dit terug in tastbare resultaten, voortgang, rondom de Hoeve,
Groenvoorziening, activiteiten in de buurt.
De structuur die we als bestuur voorstaan is gebaseerd op de juiste contacten met
instanties. Waarbij de status van deze contacten bepalend moet zijn. Vertrouwen
winnen intern de wijk, maar zeker ook extern de wijk. Doel hierbij is dat men rekening
moet houden met ons: de bewoners van Zwanenbalg en de Callantsoogervaart!
Plezierig hierbij is dat de pers ons goed gezind is met een aantal artikeltjes.
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Omdat de activiteiten die wij inmiddels hebben ontwikkeld niet alleen op papier
moeten staan, maar omgezet moeten worden in tastbare resultaten, hebben wij
menskracht nodig. Om de vele activiteiten te kunnen bemensen in de toekomst…..
HANDEN IN DE WIJK.
Deze hulptroepen moeten op basis : man/vrouw op de juiste plaats, samen met dit
bestuur, structureel de BVZ blijvend op de kaart zetten.Daarom willen wij tijdens deze
vergadering van u vernemen of u hier iets voor voelt en of u iets of misschien wel
heel veel over de BVZ wenst te betekenen. U kunt nog niet uit een “lijst van
activiteiten” een keuze maken. Dat zal op een later tijdstip plaatsvinden. Zonder
HANDEN IN DE WIJK zal het ambitieniveau behoorlijk bijgesteld moeten worden.

Daarom de volgende vragen:
Wat vindt de vergadering hiervan en steunen jullie als leden hier aanwezig ons als
bestuur?

Unaniem was de vergadering het met deze uiteengezette zienswijze eens. De
voorzitter dankte hiervoor.

De tussenrapportage werd voorafgaand aan de vergadering aan de aanwezigen
aangeboden. Hier volgt de tekst.

4 TUSSENRAPPORTAGE
Vanaf 14 april 2000 bestaat de Bewonersvereniging Zwanenbalg ( B.V.Z.). De
vereniging heeft als doel het bevorderen, handhaven en verbeteren van het leef- en
woongenot van haar leden in Zwanenbalg.
Tijdens de algemene ledenvergadering 13 maart 2007 werd het huidige bestuur
gekozen.
Waarom wij dit bestuur vormen heeft alles te maken met het wonen hier in
Zwanenbalg, een uniek stukje Noord -Holland -Noord, gelegen in Julianadorp.
Wat hebben we tot nu toe gedaan? De bestuursfuncties zijn van de juiste namen
voorzien.
Wij allen hebben ons op de hoogte gesteld van de historie van de B.V.Z. en waar
nodig oud zeer opgelost. Contacten- waar nodig- herstelden wij. Samenwerking is
ons devies.
Op dit moment heeft de Bewoners Vereniging Zwanenbalg (B.V.Z.) 83 betalende
leden.

CONTACTEN
1. We nemen deel aan de bijeenkomsten van het Wijkplatform Julianadorp.

Dat bundelt alle verenigingen en instellingen met als doel verbeteringen voor
Julianadorp in de meest ruime zin van het woord tot stand te brengen.

2. Met de Bewonersvereniging Julianadorp (B.V.J.)
3. Met de wijkmanager Cees Pieterse.
4. Met de wijkconciërge Adri Bouma hebben we een intensief contact. De

toestand van het groen en het blauw van de wijk wordt besproken en wij
worden op de hoogte gehouden van de aanpak en het onderhoud van
Zwanenbalg. Overleg over het opknappen van de verschillende
toegangswegen naar Zwanenbalg.

5. Met de Sint Franciscushoeve. Wij voeren regelmatig overleg met de Sint
Franciscushoeve op management niveau en met de medewerkers, om te
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komen tot een structurele band tussen de Hoeve en alle bewoners van ZB, op
basis van samenwerking.

MOGELIJKE ACTIVITEITEN IN DE TOEKOMST

Het doel is de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Natuurlijk de traditionele plaatsing van de kerstboom.
Vrijdag 4 januari 2008 19.00 in het Wijksteunpunt Julianadorp nodigen wij u uit voor
een nieuwjaarsborrel om elkaar beter te leren kennen.
Twee keer per jaar in mei en november,in samenwerking met de gemeente, een
Groendag.
Op Koninginnedag 30 april een vrijmarkt bij de woning. Gooi dus niets weg! Wij
verzorgen het persbericht.
Voor- en najaarsledenvergadering in maart en november ,waaraan een thema
gekoppeld zal worden.
Sintemaarten- lampionkeuring, eierzoeken met Pasen.
Viswedstrijd, hardloopwedstrijd, enz.

Maar….zonder mensen die bereid zijn mee te werken, kunnen we niet slagen!

5 Thema HANDEN IN DE WIJK.
De basis hiervoor zal liggen in de samenwerking. Bestuursleden, de HANDEN IN DE
WIJK (vrijwilligers), zullen werkelijk samen op basis van bestaande of nieuwe ideeën,
draaiboeken maken, een kostenraming produceren en mensen bij iets betrekken. Het
bestuur stelt uiteindelijk e.e.a. vast. Dat vindt plaats in een jaarplan/ jaarkalender of
meerjaren kalender.
Enkele zaken waar HANDEN IN DE WIJK voor nodig zijn:
Verspreiding nieuwsbrief, voorbereiding nieuw beleid, uitbreiding bestuur. In
algemene zin gaat het zeker niet alleen over evenementen en activiteiten!
Na deze detail uitleg betrok de v.z. wederom de vergadering bij deze discussie met
als doel:
-Wie heeft inhoudelijke vragen/ meningnen over e.e.a.
-Wie geeft zich op voor HANDEN IN DE WIJK?
Hierna was de vergadering ,evenals bij punt 3, unaniem van mening dat zonder
HANDEN IN DE WIJK de koers die voor ligt, niet kan worden gehouden. Bijna
iedereen meldde zich aan als HANDEN IN DE WIJK!

6 Rondvraag.
Hiervoor meldden een aantal leden zich. De vragen en antwoorden vindt u hieronder.

Heer Lindenhovius vraagt naar de visie van het bestuur over de subsidie van de
Gemeente dat nu naar BVZ gaat en bij de BVJ in mindering wordt gebracht.
Antwoord: BVZ is er nu blij mee. Willen samenwerken met BVJ. Volgend jaar wil de
Gemeente eerst plannen zien voor we subsidie krijgen.

Robin Brink: is er al een draaiboek “entree Zwanenbalg” ?
Antwoord:Nee. Er was wel contact met naaste bewoners. Financiën van de
Gemeente gaan rol spelen. BVZ heeft wat geld gespaard voor de entree, maar dat is
veel te weinig.In ieder geval moet het glazen Zwanenbalg bord worden aangepakt.
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Een aantal leden heeft al bij het bestuur gemeld dat ze een entreeplan hebben. Meer
concreets tijdens voorjaarsvergadering.

Loek de Goede en Robin Brink willen graag een lijstje activiteiten waar zij uit kunnen
kiezen.
Antwoord: BVZ wil liever meer in het algemeen enthousiaste HANDEN IN DE WIJK,
die na een bijeenkomst in januari 2008 een activiteit kunnen adopteren.
In de volgende nieuwsbrief volgt een oproep. Bijeenkomst in januari 2008.
Daarna komt er een evenementenkalender met concrete activiteiten voor HANDEN
IN DE WIJK.
Tijdens de voorjaarsledenvergadering zal er meer concreet zijn.

Marga Jansen: afschuwelijk dat hek voor de zwanen, net een getto.
Antwoord: BVZ is het met haar eens. Wij zijn hier niet in gekend.

Ans de Goede: bezoeken jullie nieuwe bewoners?
Antwoord: Dat is zeker belangrijk, zal een van onze activiteiten worden.

Meneer Smedema: Wat doet de BVZ voor de Callantsoogervaart?
Antwoord: Contact met de Groenvoorziening .Dit heeft geleid tot plaatsen van wilgen
en banken.
Meneer Smedema raadt aan dit in de nieuwsbrief te vermelden.
Antwoord: Misschien kunt u als vertegenwoordiger van de BVZ uw buren inlichten?

Mevr. Lindenhovius vraagt naar de website BVZ.
Antwoord: Is gesloten. Zodra het kan, nemen we de draad weer op. Alleen als de
vooruitzichten langdurig goed zijn.

Robin Brink: is er sprake van een fietsbruggetje Zwanenbalg- Wierbalg?
Antwoord: Er zijn geruchten. Heeft te maken met toekomstvisie van Den Helder.
BVZ weet het niet, we zoeken het uit.

7 Sluiting
De voorzitter maakt hierbij tevens gebruik om enige informatie met de leden te delen.
Op 14 of 15 december zal de kerstboom worden geplaatst en worden ontstoken.
Na de nieuwjaarsviering zou het prettig zijn dat de resten van het vuurwerk
opgeruimd worden door de bewoners, zodat de wijk schoon blijft: een beeld dat is
ontstaan na de Groendag van 3 december j.l.
Op 4 januari 2008 hopen wij u vanaf 19.00 uur in het Wijksteunpunt te ontmoeten
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.
De algemene ledenvergadering zal in maart 2008 worden gehouden.
Tot slot hopen wij in januari/ februari 2008 met u te overleggen over de invulling van
HANDEN IN DE WIJK.
Vanavond was het ons een genoegen om met u te overleggen, daarom danken wij u
hartelijk voor uw inbreng en enthousiasme.
De voorzitter nodigt iedereen graag uit voor een drankje!


