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1 Opening
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. Fijn dat de
aanwezigen , ondanks de winterse buien, een klankbord willen
zijn van de BVZ.

2 Mededelingen
Van het bestuur zijn aanwezig: Jan Tiessen, voorzitter, Arie ten Boekel
penningmeester, Map Hoekstra secretaris,en Iek Bakelaar. Ina Orelio is afwezig,
evenals haar man Jos. Loek de Goede is verhinderd en probeert nog een deel van
de vergadering mee te maken. Aanwezige overige bewoners: mevr. Smit 1124,
mevr. Reinen 1206, meneer Hogervorst, 1207, mevr. De Jong 1314, meneer
Dalenoord 1318, meneer Zieren 1702, mevr. Laan 1809, fam. Wit 2004, mevr.
Smedema C 5c, mevr. Storm C 7, meneer van der Kruys 1805.
Er zijn vanavond 15 wooneenheden aanwezig.
Alleen de leden hebben stemrecht en wel 1 stem per wooneenheid.
Afbericht hebben:
Fam. Jansen 1201, fam. Wuis 1603, fam. Orelio 1518, fam Schipper 1508, fam.
Bouma 1315, fam. De Goede1406, fam. Nijpels 1812, fam. Lindenhovius 1119a, fam.
Akkerman 1108.
De heer Hogervorst merkt op dat hij bij de notulen van de ALV 3 april 2008 geen
financieel verslag had gekregen. Dat klopt, de penningmeester doet vanavond
mondeling verslag van de tussenstand en de prognose. In de ALV voorjaar 2009
komt een financieel verslag+ het verslag van de kascommissie.

3 Vaststellen agenda.
Er zijn geen wijzigingen.

4 Notulen algemene ledenvergadering 3 april 2008.
Heer Dalenoord merkt op dat dit verslag nu niet gearresteerd mag worden. Volgens
hem kan dat alleen een keer per jaar op de voorjaarsledenvergadering. De voorzitter
zegt dat dit onderdeel nu wel behandeld kan worden, de belangrijke punten zullen in
het voorjaar weer ter sprake komen. Dan pas het financieel verslag+ kascontrole.
Notulen tekstueel en inhoudelijk gearresteerd.

5 Stand van zaken vanaf 3 april 2008.
De voorzitter behandelt dit punt mede aan de hand van punt 12 van de notulen van 3
april 2008.
Ten eerste: “Handen in de wijk” complementeren.
De vrijwilligers van de BVZ die we “Handen in de wijk” noemen, hebben veel werk
verricht. Bij punt 7 zal de secretaris daar verslag van doen.
Ten tweede: “Naast de groendag” aandacht voor het beheer van het water in en rond
onze wijk.
De groendag werd uitgebreid met het woord waterdag, dus groen/waterdag.
Contacten met het waterschap leidden ertoe dat er eindelijk actie wordt ondernomen
in het water van Zwanenbalg.
Contact met de Groenvoorziening van de gemeente leidde er o.a. toe dat er
aantoonbaar meer wordt geveegd.
Ten derde: “Aandacht voor de top 5”, de ergernissen buitenshuis waar velen zich aan
blijken te storen.
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Er is begonnen met de aanpak van de ”ergernissen” in de wijk. Het
verkeerscirculatieplan kwam ter sprake tijdens gesprekken met de gemeente en
’s Heeren Loo. Die instantie probeert zo min mogelijk busjes door de wijk te laten
rijden. Ook is er verzocht rustiger te rijden.
Het lijkt erop dat de stille diplomatie die de BVZ rondom het vandalisme beoefende,
geholpen heeft.
Ten vierde: “Samenwerking met de gemeente en alle diensten.”
De BVZ is heel tevreden met de samenwerking met gemeente en diensten.
Het inschakelen van het Landschapsbeheer, dat een hek plaatste voor de zwanen,
leidde niet tot klachten.
Jos Orelio maakte een artist impression van de entree. Tijdens het gesprek met de
gemeente bracht de BVZ dit plan ter sprake. Ze zullen de praktische invulling en de
financiële mogelijkheden bekijken. Er zal een tweede gesprek volgen, waarna we
hopen tot een conceptplan entree te komen. Een plan dat we tijdens de voorjaars-
ALV van 2009 hopen voor te leggen.
We willen van het Wijkplatform Julianadorp geen praat- , maar een doe- club maken.
Ten vijfde: “Samenwerking met onze omgeving”, te weten de Franciscushoeve en de
BVJ. Met als doel integratie in de toekomst.
De samenwerking met onze woonomgeving leidde tot prima contacten met ’s Heeren
Loo / de Franciscushoeve. We overleggen,maken plannen en voeren de plannen uit.
Maar ieder blijft baas in eigen huis/ wijk.
Een nieuw plan in het kader van de integratie in de wijk, zal de “Kerst in de wijk” op
20 december 2008 van 15.00 uur tot 17.00 uur zijn. Samen met en op de Hoeve is
de BVZ bezig met de organisatie hiervan. We hopen op een goede ontsteking van de
kerstbomen en een gezellige middag in kerstsfeer.

Tot slot : we blijven ons beleid baseren op:
Samenleven,samen doen, samenwerking met anderen,want samen komen wij
verder. Echter: als de samenwerking er niet is, gebeurt er niet.

Vragen van de vergadering naar aanleiding van dit punt.
Meneer Hogervorst vraagt of er al contact is geweest met manege Noot.
Ja, het begin is er. Dit past in punt 3 en punt 5. Manege Noot maakt ongebreideld
gebruik van onze leefomgeving en de niet- opgeruimde poep zorgt voor overlast. We
gaan het gesprek voortzetten.
Meneer van der Kruys is een nieuwe bewoner van de wijk. Hij vraagt of er een
gezamenlijke afsteekplaats van vuurwerk is. Nee, die is er niet. De BVZ heeft vorig
jaar wel verzocht of iedereen zijn vuurwerkresten zelf snel wil opruimen. Of het nu
daar door kwam, maar vorig jaar zag de wijk er na oud en nieuw keurig uit!
Mevrouw Laan vraagt of we het dit jaar weer in de nieuwsbrief onder de aandacht
willen brengen. Dat gaat de BVZ doen.
Meneer Hogervorst las in de notulen dat er een brug gepland is van Ooghduyne naar
Zwanenbalg. Wat doet de BVZ.?
Het is nog steeds een plan, maar een aantal afspraken zijn al gemaakt op
gemeentelijk niveau. Het grote uitbreidingsplan van de golfclub is wegens financiële
redenen te ambitieus gebleken. Het ziet er naar uit dat de bouw van huisjes op het
terrein wel door zal gaan.
Trouwens in het Helders Weekblad van 13 november 2008 staat: “Kennisgeving
voorbereiding en tervisielegging voorontwerp- bestemmingsplan Julianadorp- Zuid
2008”. De op de plannen betrekking hebbende gebieden betreffen de wijken
Zwanenbalg, Boterzwin en Malzwin. De BVZ gaat zich hier actief mee bezig houden,
u kunt ook zelf het voorontwerp bestemmingsplan bekijken op www.denhelder.nl .
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6 Financien en contributie.
De penningmeester deelt mee dat we 92 betalende leden hebben. We hadden dit op
100 leden geraamd. (Er zijn 195 wooneenheden).
Half juni hadden 36 leden nog niet betaald, maar na een mailing daalde dit aantal tot
10, waarvan er 2 officieel lieten weten dat ze gingen verhuizen.We kregen 13 nieuwe
leden!
De BVZ is van plan actief langs de deuren te gaan bij bewoners die nog geen lid zijn
om te vragen of ze lid willen worden. Ook nu al staat er in de laatste nieuwsbrieven
die bij alle bewoners worden bezorgd, het item: ”Waarom zou u lid worden van de
BVZ?”
Volgens de begroting hebben we nu een saldo van € 4600, dat is inclusief de
reservering voor de entree van € 2000. Eind december verwachten we een positief
saldo van € 1300, dat is € 150 meer dan begroot.
De € 450 subsidie die we van de gemeenten dit jaar kregen ( per hoofd van de
bewoners van Zwanenbalg en omdat we zo actief zijn! ) gaan we gebruiken voor
“Kerst in de wijk”.
We stellen voor de contributie laagdrempelig te houden: € 15 per wooneenheid.
Hier stemt iedereen mee in.

7 Activiteiten van de BVZ.
De secretaris behandelt dit punt.
Voor onze activiteiten hebben we hulp van onze vrijwilligers, onze “Handen in de
wijk.”
U wordt via de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het wel en wee van de
wijk. De nieuwsbrieven worden bezorgd door onze postgroep. Ze deden dat 6 keer.
Bij de activiteiten voor de kinderen, zoals de spelletjesdag op13 september en de
Sintemaarten- lichtjeskeuring op 11 november werkten we samen met en op de
Hoeve en speelden onze handen in de wijk een grote rol! Er is een groep kinderen
die er veel plezier aan beleeft, evenals de cliënten van de Hoeve.
Een aantal bewoners deed 30 april mee met de vrijmarkt in Zwanenbalg. We hopen
dat volgend jaar uit te kunnen breiden.
Helaas ging de viswedstrijd niet door , omdat er te weinig animo was. We hopen dat
dit volgend jaar wel gaat slagen.
De groen/waterdag van 17 mei trof het niet: erg slecht weer. Gelukkig waren er toch
een aantal bewoners die enthousiast de eenjarige plantjes rondom de bomen
plaatsten.
Zaterdag 6 december is er weer een groen/waterdag. We hopen met veel bewoners
samen aan de slag te kunnen. Aan de taart van Marion de Lange zal het niet liggen!
Onze verkeersgroep had contact met de gemeente. Binnenkort krijgt dit een
vervolg.
Dan heeft , zoals de voorzitter al eerder meldde, Jos Orelio een prachtige artist
impression van de entree gemaakt. We hebben hierover contact met de gemeente
en hopen dat we u volgend jaar een praktische invulling hiervan kunnen voorleggen.
Het concept laten we u in de pauze zien.
December wordt een drukke maand. 6 december gaan we weer een
groen/waterdag organiseren. Daarna gaat de kerstboomploeg een kerstboom bij
de entree plaatsen en zullen we de Hoeve helpen met het plaatsen van hun boom.
Zoals al eerder vermeld volgt er 20 december op de Hoeve een “Kerst in de wijk”
evenement.
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Inmiddels zijn van al onze activiteiten draaiboeken aanwezig. Die worden natuurlijk
steeds bijgewerkt.

We kunnen altijd nieuwe handen in de wijk gebruiken, dus als u wilt helpen, graag!!

Samenvattend is er door de BVZ en de Handen in de wijk veel werk verricht om het
woon- en leefgenot in Zwanenbalg en aan de Callantsogervaart te bevorderen!

Meneer van der Kruys vraagt wat een groendag is.
Het is samen met de groenvoorziening van de gemeente een inhaalslag maken in de
wijk. Het opruimen van eigen natuur en achterstallig onderhoud. Nuttig en gezellig.
We willen de wijk op een hoger niveau brengen dan de gemeente verplicht is.
Meneer Wit memoreert dat bij de aanleg van de wijk een aantal percelen een rand
zeer slechte gemeentelijke grond overhielden. Planten en bomen doen het niet en
zullen het ook nooit doen als de grond niet verbeterd wordt.
De BVZ loopt met de groenvoorziening gemeente regelmatig rondjes door de wijk.
Het “inboeten” leidt tot verwijderen oude en planten nieuwe aanplant,maar helaas,
ondanks aandringen, niet tot betere grond!

Mevrouw Smedema merkt op dat de wethouder ooit beloofde dat de
Callantsogervaart in 2008 opnieuw bestraat zou worden. Deze weg is volkomen
versleten. De BVZ zal het bij verkeerscirculatieplan/ contact met de gemeente weer
aankaarten.

Mevrouw Laan vraagt of de BVZ wil bemiddelen bij de aankoop van vlaggen t.b.v.
100 jaar Julianadorp en dan korting kan bedingen, want collectieve aankoop kan
voordeliger zijn.
De BVZ gaat naar de vergaderingen van de BVJ over : “Versiering 100 jaar
Julianadorp”. We gaan uitzoeken of samen vlaggen kopen mogelijk is. We willen ook
graag vlaggenmasten en vlaggen op de rotonde. Tot nu toe zijn de vergunningen niet
geregeld. 24 november gaat de BVZ naar de volgende vergadering.

8 Voorgesteld beleid 2009 en verder.
- Het uitbouwen van de BVZ. Doel: alle bewoners lid van de BVZ!
- Sport en spel verstevigen.
- Starten integratie tussen Hoeve en de BVZ. Op 20 december a.s. zal de

eerste Kerst in de wijk gehouden worden, op 12 januari 2009 gevolgd door
een overleg met het management van ’s Heeren Loo.

Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen zijn er ook:
1 Samenwerking in en belangstelling voor uw woonomgeving en de wijk
Zwanenbalg. Denk hierbij aan de toekomstige ontwikkelingen Duinzoom Zuid en
veranderingen Noorderhaven ( Het Laar).
2 De jeugd in de leeftijd van 10 tot 18 jaar meer betrekken bij zaken, plannen en
aanpassingen. Hierdoor kan het woonplezier voor alle bewoners aanzienlijk
toenemen. De wijkagent zal hierbij een van onze adviseurs zijn.
3 De voorbereidingen- voorontwerpen- bestemmingsplannen in geheel Julianadorp,
te beginnen met Julianadorp Zuid 2008 kritisch volgen,. Want uiteindelijk zullen deze
en andere ontwikkelingen zeker invloed kunnen hebben op onze wijk Zwanenbalg/
Callantsogervaart.
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Wij vragen uw hulp bij al deze zaken. Word lid, bied hulp, stel kennis en netwerk ten
dienste van de BVZ. Doel : de band in de wijk en tussen de bewoners vergroten!

Mevrouw Smedema vraagt waarom de jeugd niet kan voetballen op het terrein van
de Hoeve. Ooit is dit de bewoners van Zwanenbalg beloofd.
Dit speelde al enige tijd geleden. De BVZ heeft samen met ’s Heeren Loo oude
notulen nagetrokken en hiervan geen bewijs kunnen vinden.
We hebben toen vastgesteld dat de speeltuin bij de Hoeve gebruikt kan worden door
de bewoners van Zwanenbalg. De overig grond is privé-terrein.

9 Rondvraag
Mevrouw de Jong vraagt of de activiteiten ook voor de niet- leden gratis blijven.
Entree vragen kan misschien het lid worden bevorderen.
Het bestuur zal dit nogmaals bekijken ( Voor de viswedstrijd- die niet door ging-
vroegen we entreegelden aan niet-leden.)
De secretaris meldt dat de BVZ in het kader van de P.R. kleine kinderen geen
entreegeld wil vragen!
Mevrouw Storm vraagt of er voor 2009 nieuwe activiteiten worden gepland.
BVZ gaat door met oude activiteiten. We kunnen als bestuur niet buiten onze
mogelijkheden gaan. Voorzitter heeft wel al weer een plannetje: een jeu de boules-
baantje b.v. bij de entree.
En wat gaat de BVZ doen aan 100 jaar Julianadorp? Als er goede ideeën zijn,zullen
we er serieus naar kijken.
Meneer Dalenoord geeft de BVZ een compliment voor de nieuwsbrieven. Hij hoort
deze vergadering vragen of we uitgebreider en concreter alles wat we als bestuur
doen en bereiken , willen vermelden. De voorzitter zegt dat we dat sinds de
nieuwsbrieven van 1 november 2008 al doen onder het hoofdstuk: “Waarom zou u lid
worden van de BVZ.”
Mevrouw Smedema vraagt wanneer de BVZ- site weer in de lucht komt.
Er komt geen aparte site meer. Dat is kostbaar en je hebt er een aantal vakbekwame
mensen voor nodig. We hopen voor de voorjaar-ALV 2009 met de mededeling te
kunnen komen dat we via de site van makelaar John Pieters digitaal on line zijn.

10 Sluiting.

21.30 uur, Korte rook- / plaspauze, tevens worden de tekeningen van de entree ter
inzage gelegd.

Na de pauze vraagt de voorzitter naar reacties op het entreeplan.
Meneer van der Kruys is geschokt op de tekening van de entree te zien dat er groen
verdwijnt i.p.v. bijkomt. Bij de start van Zwanenbalg was er prachtig weids zicht op
het water. Dat uitzicht is nu door riet en bomen verstoord en we willen de weidsheid
terug.

Thema: De P.R van de BVZ en de voortgang.
Waarom zou u lid worden en blijven van de BVZ?
Doel: een dialoog te starten met onze leden/ bewoners en belangstellenden. Reden
om naast activiteiten als sport en spel de band met en tussen de bewoners in de wijk
te vergroten. Het bestuur wil ook graag uw aandacht hiervoor vragen. Aan de hand
van stellingen zal een en ander de revue passeren.
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1. De BVZ overlegt over zaken die vroeger vanzelfsprekend waren.
2. De BVZ zorgt dat activiteiten in de wijk plaatsvinden.
3. De BVZ zorgt met “Handen in de wijk”dat er ruimschoots participatie is en kan

zijn door bewoners.
4. De BVZ zorgt dat Zwanenbalg op de juiste wijze onder de aandacht gebracht

wordt.
5. De BVZ probeert preventief met zaken en kwesties om te gaan.
6. De BVZ hoopt dat u meedoet met het brengen van kerstsfeer in de wijk.

De vragen:
- Merkt u hier iets van?
- Vindt u dat nodig?
- Vindt u dat belangrijk?
- Vindt u dat prettig/
- Vindt u dat goed?
- Vindt u dat dat zo hoort?

Mevrouw de Jong wil graag dat er steeds in nieuwsbrieven vermeld wordt welke
resultaten de BVZ allemaal bereikt heeft, b.v. bij instanties. Dan zien de niet- leden
dat er hard gewerkt wordt met het lidmaatschapsgeld en lid worden nodig is.
De secretaris zegt dat in het kader van de P.R. alle bewoners van Zwanenbalg al de
nieuwsbrieven krijgen.
De voorzitter zegt dat de nieuwsbrief concreet en prikkelend moet zijn, mits het de
wijk ten goede komt.
Hij zegt ook dat een bewonersvereniging heel veel kan aanpakken, maar dat niet
alles aangepakt kan worden, vanwege de “personele” en financiële (on-) moge-
lijkheden.
Meneer Dalenoord vraagt de aanwezigen een applaus voor dit actieve bestuur.

Genotuleerd door Map Hoekstra- van Amersfoort
Secretaris BVZ.


