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BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG  (BVZ) 
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
 
Datum: donderdag 11 april 2013 
 
Algemene ledenvergadering BVZ 
 
1 Opening  
Iek Bakelaar zal deze ALV voorzitten. 
Hij heet iedereen welkom. 
De beamer zal de agendapunten en de begroting tonen. 
Iedere bezoeker krijgt een exemplaar van de notulen van de ALV van 25 april 2012 
en de stand van de financiën van de BVZ eind 2012 en de begroting van 2013.   
 
2 Mededelingen 
Helaas is de heer van der Most , die de lezing zou houden, plotseling overleden. 
Een moment stilte voor hem en de eigen overledenen. Zijn dochter Linda zal nu na 
de pauze vertellen over Huiswerk VOF. 
 
Aanwezig: 17 wooneenheden. Afbericht: 3. Gast: Jos Alberink voorzitter BVJ 
 
3 Vaststellen agenda. 
 
4 Notulen ALV 25 april 2012 
Secretaris Map Hoekstra geeft antwoord op: 
13 Rondvraag: Jan Tiessen.  
Wethouder Kees Visser moet zich aan de wet houden!  
Terugkeren naar de oorspronkelijke visie op Zwanenbalg is onwettig. 

ECOZONE PLAN ZWANENBALG.  

Was een aanbeveling/richtlijn om de wijk “groen” te houden. Had en heeft ,volgens 
de notaris, geen juridische status. Als je nu een huis koopt in Zwanenbalg wordt dit 
ook niet meegenomen in het koopcontract.  

Wijziging bestemmingsplan (juni 2009)  

In het bestemmingplan Julianadorp Zuid, waar Zwanenbalg onder valt, zijn verder 
geen beperkende maatregels opgenomen. De wijk is bedoeld als woonwijk. Je mag 
er geen winkel beginnen, wel is kantoor aan huis toegestaan mits je zelf voor 
voldoende parkeerruimte zorg draagt. Daar waar aangegeven moet de minimale 
afstand tot de erfscheiding van je buren, aan 1 kant van de woning, 3 meter zijn. Dus 
op die erfgrens met je buren mag je niet bouwen. Op de andere erfgrens dus wel.  

Bestemmingplannen van eerdere datum zijn hiermee overruled. 
Bestemmingplan voldoet hiermee aan de BOR = Besluit Omgevings Recht.  
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BOR.  

De wetgever heeft met dit besluit beoogt het gemakkelijker te maken je woongenot te 
verhogen. Het betreft hier meestal bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken 
zoals aan- en uitbouwen, carport, serres bergingen/schuurtjes e.d.  

Voor deze activiteiten, als ze voldoen aan de eisen gesteld in de BOR, hoef je geen 
vergunning aan te vragen.  

Korte samenvatting BOR, onderdeel bouwen zonder aanvraag vergunning:  

1. Bouwwerken achter je huis en die binnen een afstand van 2,5 meter van je 
huis worden gebouwd. (b.v. een serre aan je huis)  

2. Bouwwerken achter je huis buiten die 2,5 meter zone. (b.v. een losstaande 
schuur)  

3. Kleine bouwwerken zoals b.v. hondenhokken, deze mogen overal, ook in je 
voortuin worden gebouwd.  

Opmerking: wil je aan de voor- en/of zijkant van je huis bouwen die grenst aan de 
openbare weg dan moet je wel een omgevingsvergunning aanvragen!!!  

5 Stand van zaken vanaf 25 april 2012 tot heden. 
Bestuursvergaderingen: 
Het bestuur dat het afgelopen jaar uit slechts 3 personen bestond,kwam sinds de 
ALV van 25 april vorig jaar 7 keer bijeen.  
( 4 juni,20 augustus, 8 oktober, 19 november 2012 
11 januari, 4 maart, 8 april 2013.) 
Daarnaast overlegden we met elkaar via de mail of telefonisch als dat tussentijds 
nodig was. 
 
Data en feiten: 
Het bestuur heeft alle bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart regelmatig 
op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de BVZ door middel van 5 
nieuwsbrieven. ( 4 keer in 2012 in mei, september, november, en december en tot nu 
toe 1 keer in 2013 in maart een nieuwsbrief in de bus.) 
 
Nieuwsbrieven, korte samenvatting: 
Mei 2012: verslag algemene ledenvergadering met voor de pauze de lezing van 
Dennis Kos van het Hoogheemraadschap Noord- Hollands Noorderkwartier over het 
waterbeheer van onze wijk en omgeving. Ecologisch waterbeheer is het 
uitgangspunt, waarbij grote aandacht wordt besteed aan de waterkwaliteit. 
Oproep groen- waterdag 12 mei 2012,  
aankondiging tweede Zwanenbalg motortoer op 15 juli 2012,  
oproep tot deelname aan het varen met het tallship De Morgenster op 7 oktober 
2012. Dit laatste ging niet door, want het minimum aantal deelnemers werd niet 
helaas bereikt. Plaatsing zwanenhek. 
Wegens te weinig belangstelling stoppen we met Het Zwanenbalg Oranjeplein op 30 
april . 
Reactie: Silvia de Jong: Jammer, maar zij vindt zeilen in oktober te koud. 
Piet de Wit: veel mensen hadden belangstelling, maar boekten / betaalden niet. 
Bestuur: initiatiefnemers bedankt.  
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September 2012: Mede dankzij de BVZ is de officiële toegang tot de 
Franciscushoeve nu ook daadwerkelijk verlegd naar de Callantsogervaart, zodat er 
geen busjes met bestemming Franciscushoeve door de wijk rijden!! 
Uitnodiging spelletjesmiddag op16 september 2012.  
Verzorging bloembakken bij de entree door de BVZ. 
Reactie Iek Bakelaar: na deze ALV zullen de bakken gratis verzorgd worden door 
het bedrijf “de Groenblijver” van de fam. Kolk Zwanenbalg 1301, zo sponsoren zij de 
BVZ. We zullen dit ook in de nieuwsbrief vermelden, met onze dank! 
 
November 2012:  oproep bestuursleden ter aanvulling van het nu uit 3 mensen 
bestaande bestuur. We zoeken een voorzitter en een secretaris. 
Groen-waterdag 3 november 2013.  
Sintemaarten lichtjeskeuring: 11 november, op zondag!  
Opheffing Marktplein op de website, wegens gebrek aan belangstelling.  
Verslag Wijkplatform Julianadorp en dienstenruil Bolster. 
 
December 2012: oproep bestuursleden,  
Uitnodiging 5e Kerst in Zwanenbalg 14 december 2012,  
Actie 100ste BVZ lid,  
Verslag groen-waterdag,  
Verslag sintemaarten,  
Plaatsing kerstboom bij de entree. 
 
Maart 2013: aankondiging paaseieren zoekwedstrijd op zaterdagmiddag 30 maart 
2013, voor de oudere jeugd een paaspuzzelwedstrijd in de wijk. 
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 11 april met lezing over Huiswerk VOF 
door de heer van der Most.  
Oproep bestuursleden, gelukkig al 2 aanmeldingen! We missen nog een secretaris. 
Oproep betaling lidmaatschap 2013. 
Stoppen met Kerst in Zwanenbalg en spelletjesmiddag, nieuw: 14 september 2013 
voor jong en oud Zwanenbalg burendag. Ideeën gevraagd. 
Uitslag enquête eenrichtingverkeer 1800 en 1900.   
Gevaarlijk bochten: klachten bij gemeente en Veilig Verkeer Nederland.  
Verslag van het Wijkplatform Julianadorp. 
 
Gaike Dalenoord is onze webmaster van de BVZ website: www.zwanenblag.info  
Ook daar worden de nieuwsbrieven, foto’s en notulen van de ALV geplaatst. We 
hebben geen forum! 
Webmaster, bedankt! 
 
Voorts hebben we regelmatig contact met instanties. 
- Met Adri Bouma, de wijkconciërge, helaas stuurt hij het wijkteam niet meer aan. 
- Met het Hoogheemraadschap. Helaas gaat het contactleggen moeizaam. 
- Eén keer vergaderd met de Belangen Vereniging Julianadorp. We gaan niet  
  fuseren, wel samenwerken waar dat mogelijk is. 
- Wijkplatform Julianadorp 
- Contact met de heer Baard van de Stichting Werkgroep Vrijwillig   
  Landschapsbeheer over plaatsing van het tijdelijke zwanenhek. De BVZ zal ervoor 
  pleiten het hek weg te halen als de jonge zwaantjes zijn uitgevlogen, zodat de  
  entree weer onderhouden kan worden. 

http://www.zwanenblag.info/
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- Met de Manuela van der Vaart en Truus Storm van de Franciscushoeve hebben we   
  op managementniveau drie keer overleg gevoerd . Het Oranjeplein werd slecht  
   bezocht. Daar stoppen we mee. Evenals met de Spelletjesmiddag. 
- In december een paar extra vergaderingen i.v.m.  de organisatie van de Kerst in  
  Zwanenbalg 2012. Omdat de belangstelling, zowel bij de genodigden van de BVZ  
  als van de Franciscushoeve sterk afneemt besluiten we dat dit de laatste keer was.  
  Tijd voor iets anders.  
Reactie: Thijs van Ham. Jammer dat de spelletjesdag niet meer doorgaat. Zijn 
kinderen hadden veel plezier en er waren toch zeker 15 kinderen. 
Antwoord: Dat klopt, maar we vragen altijd om de kinderen tijdig aan te melden. 
Er hebben zich maar 5 kinderen aangemeld. De organisatie wilde het evenement al 
annuleren . Na enig rondbellen door de organisatie toch nog 15 kinderen.  
En een leuke middag. Nu proberen we een middag voor jong en oud te realiseren, de 
Zwanenbalg Burendag op 14 september 2013. 
 
De activiteitencommissie met Truus Storm van de Franciscushoeve, Ester Laan, 
Esther Ensing, Silvia de Jong , Mary Schooneman en Map Hoekstra komt bijeen voor 
en tijdens de gecombineerde activiteiten BVZ/ Franciscushoeve. De BVZ is heel blij 
met deze samenwerking! Hoewel Map Hoekstra stopt met het secretariaat, blijft ze 
wel deel uit maken van deze activiteitencommissie. Een applaus voor deze mensen! 
 
6  Financiën 2012, kascontrolecommissie. 
De kas is gecontroleerd door Sylvia Lindenhovius en Robin Brink.  
Namens hen complimenteert Robin Brink de penningmeester voor de keurige 
administratie. Hij beveelt aan aparte bonnetjes voor de BVZ in te dienen, en niet b.v. 
een hele lijst van de Aldi met 1 artikel omcirkeld voor de BVZ. 
De kascontrolecommissie heeft voor akkoord getekend. 
Nieuwe kascontrolecommissie: Sylvia Lindenhovius ( 1119A), Mirjam van der Vliet  
( 1410) en reservelid Thijs van Ham ( 1324) 
 
7 Financiën 2013  
Penningmeester Arie ten Boekel geeft uitleg. 
Lidmaatschap voor 2013 blijft € 15. 
 
8 Bestuurssamenstelling en - verkiezing. 
Elk nieuw lid blijft 3 jaar. Herverkiezing oud- bestuurslid kan ook voor 1 jaar.  
Aftredend en herkiesbaar: penningmeester Arie ten Boekel en commissielid Iek 
Bakelaar.  
Aftredend en niet herkiesbaar: secretaris Map Hoekstra 
Nieuw: Mary Schooneman ( 1741) voorzitter. 
Nieuw: Henk Arends: secretaris ( 1407). 
Nieuw: Gaike Dalenoord: webmaster en commissielid ( 1318). 
 
Ieder stelt zich voor. De vergadering kiest allen. 
Met aardige woorden en bloemen neemt Iek Bakelaar afscheid van Map Hoekstra- 
van Amersfoort. 
 
9 Voorgesteld beleid 2013 
Voorzitter Mary Schooneman herhaalt dat Oranjeplein, Marktplein, Spelletjesmiddag, 
en Kerst in Zwanenbalg niet meer gehouden zullen worden in 2013. 
Wat blijft is het Paaseieren zoeken, Groen- waterdag, Sintemaarten lichtjeskeuring. 
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Nieuw: Zwanenbalg Burendag voor jong en oud op 14 september. Ideeën gevraagd. 
Reactie: BQ, roeiwedstrijd, roofvogels- maar die blijken niet meer op reis te gaan en 
in Andijk te bewonderen te zijn. 
Nieuw: actie Kerstster, komt in de nieuwsbrief. 
In de nieuwsbrieven staan altijd de data voor de komende maanden vermeld. 
We zullen contact blijven houden met instanties. 
De BVZ wil graag initiatieven van bewoners steunen, zoals de Zwanenbalg Motordag 
op 21 juli 2013. 
 
10 “Handen in de wijk” en activiteiten 2013  
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. Hij is ook de organisator van de Zwanenbalg Motortoer. 
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: onze 
activiteitencommissie. Zie punt 5. 
Samen proberen we er een fijne wijk van te maken. 
 
Activiteiten 2013 
Donderdag 11 april        Algemene ledenvergadering met lezing Huiswerk VOF 
Zaterdag 11 mei            Groen- waterdag  
Zondag 21 juli                Zwanenbalg motortoer  
Zaterdag 14 september Zwanenbalg Burendag 
Maandag 11 november Sintemaartendoos wedstrijd 
 
11 Rondvraag. 
Mirjam van der Vliet: kan de nieuwsbrief niet per email verstuurd worden? 
Antwoord: er zijn 102 wooneenheden lid van de BVZ en 100 niet.  
Wegens toegekende gemeentesubsidie en ook om iedereen te enthousiasmeren 
krijgt elke wooneenheid de nieuwsbrief. De Repro van ’s Heeren Loo rekent lage 
kopieerprijzen en de postgroep vindt het rondbrengen niet vervelend.  
Slechts enkele emailadressen zijn bekend.  
De digitale versie staat ook altijd meteen op de website. 
Angelique Bouma: vraagt het bestuur te overwegen geen achternaam meer te 
vermelden in b.v. notulen van de ALV., maar voornaam en huisnummer.  
Zij ziet zichzelf nu vermeld in Google en dat vindt dat niet prettig. Voelt als schending 
van de privacy. 
Antwoord: het bestuur zal het overwegen. 
Mirjam van der Vliet: schoffelploeg schoffelt alleen aan de rand. 
Antwoord: melden bij Iek Bakelaar, maar ook zelf klagen bij gemeente.  
Er zijn inderdaad twee verschillende schoffelploegen. Eén voor de randjes en één 
voor de rest.  
Esther Laan: de door de gemeente geplante hedera wordt niet gesnoeid, groeit over 
de weg. 
Antwoord: de gemeente ontwerpt en voert uit, maar handhaaft niet. Iek Bakelaar zal 
erover praten, maar ook zelf klagen!  
Mirjam van der Vliet: er stond niets in de nieuwsbrief over het hek bij het speeltuintje 
op de Franciscushoeve. 
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Antwoord: dat is geen BVZ aangelegenheid. Het speeltuintje en het hek zijn van de 
Franciscushoeve. Het doel is vandalisme tegen te gaan. 
Mirjam van der Vliet: mag je dan niet meer in het speelhuisje? 
Antwoord: jawel. De bedoeling is ooit het speelhuisje te verplaatsen binnen het hek, 
maar dat kost veel geld. 
Gaike Dalenoord: wil de geschiedenis van Zwanenbalg op de website plaatsen. 
Wie heeft er info?  
Antwoord: vraag zal in de nieuwsbrief worden geplaatst. 
Mirjam van der Vliet: hoe is het met het voetbalveld? 
Antwoord: er is geen voetbalveld. Het terrein van de Franciscushoeve is privéterrein. 
Tip: Robin de Jong (1314) zoekt nog sponsors voor zijn Alpe d’Huzes fietstocht ten 
bate van de kankerbestrijding. 
Robin Brink: bedankt Iek Bakelaar voor het leiding geven aan deze vergadering. 
 
12 Sluiting 
 
Pauze 
 
Lezing over Huiswerk VOF door Linda van der Most. 
De familie van der Most heeft Huiswerk VOF opgericht. 
Huiswerk VOF begeleidt 15 cliënten van 18 tot 30 jaar. Cliënten hebben een 
achterstand door allerlei oorzaken.  
Zij biedt ambulante en 24 uurs zorg op alle gebieden.  
Zij werkt samen met Woontij in de vorm van Begeleid Wonen, Wijksteunpunt 
Julianadorp, fietsenwinkel Zo goed als nieuw. 
Het doel is deze jongeren zo lang met wonen en werken te begeleiden tot ze dat 
zelfstandig kunnen. 
 
Genotuleerd door Map Hoekstra- van Amersfoort  
Bij aanvang van de vergadering nog secretaris BVZ 
 
 
 


