
 
 

Schriftelijke vragen PvdA Den Helder over ‘Zwanenbalg van het gas af’. 
 

Geacht college van burgemeester en wethouders, 
 

Uit het bericht* van het Noordhollands Dagblad van maandag 13 februari 2023 
vernemen wij het bericht dat Zwanenbalg van het gas af moet. In het bericht wordt 
ook aangegeven dat er de volgende dag een gesprek plaats gaat vinden tussen de 
bewoners en de wethouder over hoe dit vorm moet krijgen en dat het gesprek moet 
leiden tot een plan waar iedereen zich in kan vinden. 
 

Van bewoners uit de buurt Zwanenbalg hebben wij vernomen dat dit gesprek niet 
aan de verwachting voldaan heeft. Het werd als ‘rommelig’ ervaren en de bewoners 
worden, voor hun gevoel, op kosten gejaagd. De kosten zouden variëren van zo’n 
10.000 euro tot een kleine 50.000 euro. 
 

Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Hoe vindt het college zelf dat dit gesprek is verlopen?  
2. Heeft dit gesprek geleid tot een plan waar iedereen zich in kan vinden? 
3. Klopt het dat de bewoners van Zwanenbalg verplicht worden om van het 

gas af te gaan? 
4. Wanneer en hoe is besloten dat Zwanenbalg van het gas af moet? 
5. Zijn er alternatieven aangeboden aan de bewoners? 
6. Is er rekening gehouden met de kosten die dit besluit met zich meebrengt? 
7. Door wie worden deze kosten betaald? 
8. Zijn er subsidiemogelijkheden aangeboden? 
9. Hoe denkt de gemeente om te gaan met bewoners die het plan niet 

financieel kunnen/ willen dragen, maar wel in deze wijk woonachtig zijn? 
10. Gaat er een volgend gesprek plaatsvinden tussen het college en de 

bewoners van Zwanenbalg om de (eventuele) onduidelijkheden weg te 
nemen? 

11. Hoe denkt het college organisatie en communicatie in het (eventuele) 
vervolggesprek met de bewoners te verbeteren. 

 

 

Wij verzoeken u de vragen op de gebruikelijke manier te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Jan de Leeuw & Ben Spandaw, PvdA Den Helder 
 



*bericht uit het Noordhollands Dagblad van 13 februari 2023, Regio blz. 2

 
 


