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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG  (BVZ) 
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
 
Datum: donderdag 28 april 2011   
 
1 Opening  
De beamer zal de agendapunten en de begroting tonen. 
De voorzitter opent de vergadering en wenst allen een plezierige ALV. 
Loek de Goede voorzitter stelt de andere leden van het bestuur voor, Map Hoekstra- 
van Amersfoort secretaris, Arie ten Boekel penningmeester, Iek Bakelaar 
commissielid.  
Loek verwelkomt speciaal Truus Storm van de Franciscushoeve. Zonder haar 
medewerking zijn onze gecombineerde activiteiten niet mogelijk. Ze krijgt nog een 
bloemenhulde als dank van de BVZ. 
 
2 Mededelingen 
Map  Aanwezig: 16 wooneenheden. Afbericht: later: fam.Reinen ZB 1206. 
 
3 Vaststellen agenda. 
Geen wijzigingen in de agenda. 
 
4 Notulen ALV 22 april 2010. 
Notulen worden met dank gearresteerd. 
 
5 Stand van zaken vanaf 22 april 2010 tot heden. 
(bij de cursief onderstreepte woorden geeft de voorzitter nadere informatie) 
 
Bestuursvergaderingen: 
Het bestuur kwam sinds de ALV van 22 april vorig jaar 8 keer bijeen.  
27 april 2010, 7 juni 2010, 10 augustus 2010, 22 september 2010, 8 november 2010,  
18 januari 2011,  15 maart 2011, en 26 april 2011. 
Daarnaast overlegden we met elkaar via de mail of telefonisch als dat tussentijds 
nodig was. 
 
Data en feiten: 
We hebben de bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart regelmatig op de 
hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de BVZ. U kreeg 4 keer in 2010:  
in mei, augustus/ september, november, december en tot nu toe 1 keer in 2011 in 
april een nieuwsbrief in de bus. 
 
Nieuwsbrieven, korte samenvatting: 
Mei 2010: verslag Algemene ledenvergadering, oproep groen- waterdag 15 mei , 
gevaarlijke bocht. 
 
Er is een ongeluk gebeurd in de krappe noord-bocht. 
BVZ heeft wederom de bocht onder de aandacht van de Gemeente gebracht. 
Resultaat: 
1 Bochten zijn zo krap om de snelheid uit het verkeer te halen en de 
verkeersveiligheid te bevorderen. 
2 Verkeersdeskundige zal nog eens naar de bochten kijken. 
Silvia de Jong: Bocht zou flauwer moeten i.p.v. haaks. 
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Silvia Lindenhovius: Goedkope, simpele oplossing: trek een doorgetrokken streep. 
Jan Tiessen: De heg is te hoog. 
Marion Smit: De mensen rijden te hard. 
 
Augustus/ september 2010: plannen voor het opknappen van de entree,  
de enquête van de gemeente is ingevuld, verzoek water te geven aan de 
boomsingels, de BVZ website, BVZ bloembakken bij de entree, die door Iek Bakelaar 
steeds voorzien worden van bloeiende plantjes, aankondiging spelletjesmiddag 11 
september op de Hoeve met springkussen 
November 2010:  verslag fietstocht met de gemeenteraad, afscheid Angelique 
Bouma van de activiteitengroep, afscheid Jaap Lakeman ( “onze” paashaas, 
kerstman), aankondiging Sintemaarten lampionwedstrijd 
December 2010: vorderingen nieuwe entree, onderhoud Hoogheemraadschap 
Noord- Hollands Noorderkwartier, nieuwe mensen voor de activiteitengroep, 
website: tekening entree, uitnodiging Kerst in Zwanenbalg 17 december 
April 2011: aankondiging paaseieren zoekwedstrijd 23 april, uitnodiging Algemene 
Leden Vergadering 28 april, uitnodiging 30 april Oranjeplein in Zwanenbalg met 
versierde fietsen, vrijmarkt en terras theehuis, groen- waterdag 14 mei,  
oproep Zwanenbalg motortoer 17 juli, voorlichtingsbijeenkomst Hoogheemraadschap 
over de nieuwe legger, nogmaals de krappe bochten. Oproep betaling lidmaatschap. 
 
De nieuwe legger is wetgeving na de fusie van 3 waterschappen, en betreft de 
onderhoudsplicht van de bewoners van de oevers. 
BVZ( Iek Bakelaar) probeert iemand van het Waterschap uit te nodigen een lezing 
over dit onderwerp te laten houden. Dat gaat moeizaam vanwege de bureaucratische 
organisatie. Tevens wil hij graag samen een rondje lopen langs de wateren van 
Zwanenbalg en vernemen welke onderhoudsplannen het waterschap heeft. De 
schouw is 1 november 2011. Voor die tijd moet het geregeld zijn. 
Gaike Dalenoord: Loopt tegen hetzelfde op. Vroeg slechts toestemming de ( digitale) 
legger op de site www.zwanenbalg.info te plaatsen. Ontving veel mail, maar niet het 
antwoord waarom hij vroeg. Gaike en Iek zullen contact houden. 
 
 
We hebben regelmatig contact met instanties. 
-Twee keer heeft het bestuur met Cees Pieterse de wijkmanager vergaderd. 
 
BVZ is heel blij met dit contact. Helaas gaat Cees met pensioen. Het is niet zeker of 
hij een opvolger krijgt. 
 
-Met Adri Bouma, de wijkconciërge heeft Iek Bakelaar dikwijls contact en maakt hij 
regelmatig een rondje in de wijk. Er is samenwerking wat betreft de entree en de 
groen/waterdagen.  
Iek: Adri vroeg, namens de Gemeente, waar het zwanenhek door het Vrijwillig 
Landschapsbeheer geplaatst kon worden. 
Iek: Zoveel mogelijk langs de waterkant. Entree niet afsluiten. 
Het ziet er goed uit. 
 
-Contact met het Hoogheemraadschap. We hebben een herhalingsbrief naar het 
Hoogheemraadschap gestuurd met de vraag het schoonmaken van het water van 
Zwanenbalg in 2010 te budgetteren en waarom we nog steeds geen antwoord 
kregen. Wel is deze winter ( 2010- 2011) het water in de wijk aangepakt en het riet 

http://www.zwanenbalg.info/


 3 

geschoond. Een verzoek om in Zwanenbalg een lezing te komen geven over de 
nieuwe legger van het Waterschap , is in behandeling. 
 
Tiny Zieren: In mei 2010 vaarde een bootje van het Waterschap(?) achter haar huis 
ZB1702. Broedende nestjes kapot, veel vissen dood! Heeft geklaagd bij Gemeente 
en niets meer gehoord. 
BVZ zal dit ter sprake brengen bij het Waterschap. 
 
- Met de gemeenteraad werd een rondje gefietst door Julianadorp. Loek de Goede 
bracht wat knelpunten van Zwanenbalg onder de aandacht.  
 
Hij sprak  o.a. met de burgemeester over het slechte contact. Nu heeft elke 
wethouder een wijk toegewezen gekregen. Voor Julianadorp: Cees Visser. 
 
- Ruud Kwast van de Belangen Vereniging Julianadorp houdt de BVZ op de hoogte 
van de BVJ en visa versa. 
- We nemen vier keer per jaar deel aan bijeenkomsten van het Wijkplatform 
Julianadorp,  
  
Dan worden wensen onder aandacht van de Gemeente gebracht. De organisaties 
willen samen beleid maken.Het wijkactieplan wordt voor de zomervakantie bij de 
bewoners bezorgd.Die kunnen het plan nog wijzigen. Daarna staat alles voor 10 jaar 
vast. 
 
-Met de Manuela van der Vaart en Truus Storm van de Franciscushoeve hebben we 
op managementniveau drie keer overleg gevoerd . 
In december een paar extra vergaderingen i.v.m.  de organisatie van de Kerst in 
Zwanenbalg 2010. De uitvoering was zeer geslaagd en sfeervol, mede dankzij 
wederom een witte Kerst. 
-En met Truus Storm van de Franciscushoeve voor en tijdens de geslaagde 
gecombineerde activiteiten BVZ/ Hoeve. De BVZ is heel blij deze samenwerking! 
Er doen steeds tussen de 20 en 30 kinderen uit de wijk mee en 8 cliënten van de 
Hoeve . 
 
6  Financiën 2010, kascontrolecommissie. 
Gaike Dalenoord heeft samen met Fred Reinen alles in orde bevonden. Decharge 
van de penningmeester. 
94 leden betaalden in 2010 hun lidmaatschap. 
Arie legt uit dat we zo’n hoog saldo hebben door de spaarpost voor de entree en de 
hoge subsidie van de Gemeente, die deels ook geoormerkt is voor de entree. 
Voor de opening van de entree wordt de glasplaat in een roestvrijstalen frame gevat, 
een vlaggenmast geplaatst. Al eerder hebben er ondergrondse veranderingen t.a.v. 
de kerstboom plaatsgehad. En we willen de entree feestelijk openen. 
De kascontrole over het jaar 2011 zal verricht worden door Gaike Dalenoord en 
Robin Brink. Sylvia Lindenhovius is reservelid. 
 
7 Financiën 2011  
Met dank aan penningmeester: goedgekeurd. 
 
8 Bestuurssamenstelling en - verkiezing. 
Elk nieuw lid blijft 3 jaar. Herverkiezing oud- bestuurslid kan ook voor 1 jaar.  
Aftredend en herkiesbaar: Arie ten Boekel, Map Hoekstra- van Amersfoort en 
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Iek Bakelaar. Geen aanmeldingen voor aspirant – bestuurslid. Applaus voor het 
herbenoemde bestuur. 
 
9 Voorgesteld beleid 2011 
In de nieuwsbrieven staat het jaarplan vermeld. 
De BVZ wil graag initiatieven van bewoners steunen, zoals de Zwanenbalg Motordag 
op 17 juli. 
Voorstel: op onze website www.zwanenbalg.info  Marktplein in de wijk. Bewoners 
adverteren gratis welke artikelen ze kwijt willen, voor welke prijs en waar ze naar op 
zoek zijn. 
 
Idee: doe een oproep op de site en vraag wat mensen er van vinden. 
Silvia Lindenhovius: Pas op voor commercie ( geld vragen), liever ruilhandel. 
Feestelijk opening entree 28 mei 2011 16.00 uur.  
Ideeën? Slang van kinderen door de wijk “Zwaan kleef aan”, high tea, draaiorgel, 
ballonnen wedstrijd. Toasten bij entree, daarna naar de blokhut. 
Jan Tiessen: 28 mei is Dag van de Muziek. 
Bestuur zal naar andere datum kijken. 
 
10 “Handen in de wijk” en activiteiten 2011  
Het bestuur wordt terzijde gestaan door de “Handen in de wijk”.  
Denk aan de mensen die de kerstbomen plaatsen, optuigen en weer weghalen o.l.v. 
André Kerssemeyer. 
De postgroep. Angelique Bouma, Silvia de Jong, Ester Laan, Marja Jansen en  Iek 
Bakelaar die de nieuwsbrieven rondbrengen.  
Marion de Lange die taarten bakt voor de groen- waterdagen en ook helpt met 
koffieschenken. Onze webmaster Gaike Dalenoord en adviseur Jos Orelio. 
Voor het plannen en uitvoeren van de activiteiten is een vaste groep gevormd: ons 
activiteiten comité. Esther Laan, Esther Ensing, Silvia de Jong, Mary Schooneman en 
van het bestuur Map Hoekstra. 
Samen proberen we er een fijne wijk van te maken. 
 
Activiteiten 2011 
30 april: wedstrijd versierde fietsen en Plein in Zwanenbalg ( Hoeve) 
14 mei: groen- waterdag 
? 28 mei: feestelijke opening entree 
10 september: spelletjesmiddag 
? september: lezing Legger Hoogheemraadschap 
29 oktober: groen- waterdag- indien nodig 
11 november: sintemaarten lampionkeuring 
16 december: Kerst in Zwanenbalg 
 
11 Rondvraag. 
Gaike Dalenoord: nieuwe kascontrolecommissie?  
Gaile Dalenoord, Robin Brink en reservelid: Silvia Lindenhovius. 
 
Marion Smit: Worden de weggehaalde bomen nog teruggeplaatst? 
Iek: Groot onderhoud Zwanenbalg is in 2014 - 2015. Ondertussen zoekt de 
gemeente naar een boomsoort die het wel doet. 
Esther Laan: Dan wel in het najaar plaatsen! 
Truus Storm: Het terrein van de Franciscushoeve is privé- terrein. 

http://www.zwanenbalg.info/
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Jeugd mag alleen in het speeltuintje spelen. Trouwens, ook volwassen 
hondenbezitters steken zo van de Callantsogervaart over naar Zwanenbalg.   
Silva Lindenhovius: Weten de ouders van de iets oudere jeugd wel wat hun kinderen 
daar uitspoken? De kleintjes zijn bang voor die groten. 
Loek: het komt in de nieuwsbrief en we bespreken het met de wijkagent. 
Jan Tiessen: steeds terugkerende onderwerpen: Zwanen, hondenpoep en gedrag op 
het terrein van de Hoeve. Iets voor de website? 
 
12 Sluiting 
Om 21.10 uur bedankt de voorzitter bedankt allen voor de aanwezigheid. We drinken 
wat en houden een korte pauze. 
 
Henk Post van de Vogelwerkgroep Den Helder “De Steenloper” weet alles over de 
vogels in Julianadorp en Zwanenbalg.  
Hij vertelt over de  “wintergasten” en de “gewone” tuinvogels en laat daar tevens 
prachtige foto’s van zien. 
 
De vogelwerkgroep wil bevorderen dat er meer uilen en zwaluwen nestelen in 
Julianadorp. 
Gaike Dalenoord, Iek Bakelaar, Loek de Goede, Tiny Zieren en Truus Storm krijgen 
zwaluwnesten. Ze moeten aan de luwe kant, dus zuid- oost, strak onder dakgoot 
bevestigd worden. Westkant kan eventueel ook. 
Bij vragen: Henk Post 0223643815 
 
Genotuleerd door Map Hoekstra- van Amersfoort 
Secretaris BVZ 
29 april 2011  
 
 


