
Nieuwsbrief BVZ
Dit is de eerste nieuwsbrief van de
bewonersvereniging Zwanenbalg.
Wij willen dmv nieuwsbrieven
activiteiten of wetenswaardigheden aan
u meedelen.

O.P.P heeft aan de B.V.Z. een bedrag
beschikbaar gesteld waar wij heel blij
mee zijn.

Franciscushoeve: Zoals u misschien
gemerkt heeft is het dak tijdelijk
gerepareerd en is de ruimte er omheen
al verder bouwrijp gemaakt.
De venruachting is dat in de tweede
helft van dit jaar er meer bouw
activiteiten zullen plaats vinden.

O.P.P zal binnenkort een inventarisatie
laten maken van alle bouwkundige
voorzieningen die in strijd zijn met de
opzet van Zwanenbalg.

Wist u dat:

- de kerstboom verlichting ervoor
gezorgd heeft dat er wat
lantaarnpalen uit gingen en dat
dhr Dieleman daar helemaal niet blij
mee was. De BVZ daar wel goede
bedoelingen mee had. De boom na
14 dagen niet meer bestand was
tegen de Helderse storm. Maar
ondanks alles we volgend jaar weer
een boom neer qaan zetten.

er al2 x is ingebroken in Zwanenbalg!
Zwanenbalg gaan ze dus niet voorbij.
er nogal wat misverstanden zijn tussen
buren over erf afscheidingen.
Een vroegtijdig gesprek met buren over
erf afscheidingen en opritten veel ellende
kan voorkomen
honden niet moet worden aangeleerd dat
ze hun behoeften moeten doen op een
kavel waar nog niet wordt gebouwd, daar
dit in de toekomst iemand zijn tuin moet
worden. Ook de trottoirs die gereed zijn is
geen aangewezen plek.
er wordt bekeken of de verlichting bij het
beeldmerk kan worden aangepast.
de laatste kavels in fase 1 en2 binnen
enkele weken worden bebouwd.
in de binnen ring een éénrichting
verkeersbord staat!!!
Het fietspad rond Zwanenbalg ook door
auto's word gebruiktl
80% van de kavels fase 3 en 4 verkocht
z|Jn.

O.P P. de hoogte van de opritten aan u
door gaat geven.
20 mei a.s. een bijeenkomst in
Ooghduyne word gehouden, de
uitnodiging volgt nog
naar aanleiding van de ledenvergadering
wij een nieuwe enquète gaan houden
over wijkbewaking en dat u dit formulier
mag inleveren bij de secretaris.
de gemeente Zijpe van de
Callantsogervaart zuid (tussen de Lange
Vllet en de duinweg) een 60 km weg heeft
gemaakt. (verkeersbesluit 29 maarl 2000)

gezien de drukte in de wijk van
passanten (kijkers), Zwanen balg
als een van de populairste wijken
van Den Helder word genoemd.
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