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Voorbereidingen jubileum Miljeu Wurkgroep Boalsert
In 2013 bestaat de Miljeu Wurkgroep Boalsert 25 jaar en dat wil de werkgroep niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Het bestuur is inmiddels bezig met de opzet van een
aantal jubileumactiviteiten in 2013. Als u ideeën hebt voor ons jubileum of mee wilt
werken, laat ons dat dan weten via het e-mailadres info@milieugroepbolsward.nl of via
tel. 0515572507. Nieuwe activiteiten worden daarom in 2012 voorlopig even op een laag
pitje gezet. Lopende zaken handelen we –zoals u hieronder kunt lezen- uiteraard gewoon
af.
Groen kennisnetwerk in Súdwest-Fryslân
Mede op ons verzoek heeft de Friese Milieu Federatie het initiatief genomen om te komen
tot de opzet van een groen kennisnetwerk in de gemeente Súdwest-Fryslân. Bij deze
opzet om te komen tot een volwaardige en krachtige natuur- en milieupartner voor de
gemeente Súdwest-Fryslân, zijn wij uiteraard betrokken. De plannen zijn inmiddels
vergevorderd en u hoort er binnenkort meer over.
Groen in Bolsward
Enkele leden van onze werkgroep hebben onlangs meegedaan aan de plantactie
“Binnenstad in het Groen”, een project om de binnenstad een wat groener aanzien te
geven. Daarnaast is er veel overleg met de gemeente geweest over de vele
kapactiviteiten in Bolsward. Dit heeft zeker tot een positief resultaat geleid: een
behoorlijk aantal vergunningen is inmiddels weer ingetrokken. Recente
snoeiwerkzaamheden bij het industrieterrein De Marne zijn in onze ogen te rigoureus
geweest en niet conform eerder gemaakte afspraken. Voor onze werkgroep aanleiding
om de gemeente hierop aan te spreken.
Profielwerkstukken leerlingen Marne College
Onlangs hebben leerlingen van de eindexamenklassen van het Marne College hun
profielwerkstukken afgerond en gepresenteerd. Onze werkgroep was opdrachtgever voor
enkele leerlingen en als zodanig hebben wij de presentaties bijgewoond. De
profielwerkstukken in onze opdracht gingen over de zonneboot van het Marne College die
in juli aan de Frisian Solar Challenge meedoet, en over de milieuvriendelijkheid van
verpakkingen. Het is een prima manier om jongeren bij milieu en duurzaamheid te
betrekken.
Overigens ondersteunt onze werkgroep het team van het Marne College dat aan de
Sinneboatrace meedoet en zijn we betrokken bij de opzet van een duurzaam programma
tijdens de rustdag van de Sinneboatrace in Bolsward.
Ten slotte: hebt u belangstelling voor ons werk, of wilt u informatie over onze
werkgroep? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat via deze site, het emailadres info@milieugroepbolsward.nl of via tel. 0515572507 (Titus Hettinga).

