Nieuws februari 2012
Het gaat goed met de Miljeu Wurkgroep Boalsert!
De belangstelling voor het werk
Zo is het aantal donateurs en
spontaan vrijwillige bijdragen
afhankelijk van giften- is voor
wordt.

van de Miljeu Wurkgroep Boalsert neemt behoorlijk toe.
belangstellenden in 2011 gegroeid. Dat wij daarnaast
ontvangen -we zijn als subsidieloze werkgroep zeer
ons eveneens een signaal dat ons werk gewaardeerd

Ook steeds meer mensen weten de milieugroep te vinden met (vaak lokale) vragen over
milieu of duurzaamheid. Daarnaast maken verenigingen, scholen etc. regelmatig gebruik
van kennis die onze werkgroep in huis heeft. Het gaat dan vaak om voorlichting of
educatie. Zo hebben wij bijvoorbeeld onlangs meegewerkt aan een avond over
energiebesparing die werd georganiseerd door buurtvereniging Plan Noord 2.
De laatste weken zijn we verder erg druk geweest met de vele kapaanvragen in
Bolsward. U heeft daarover recent op deze site het nodige kunnen lezen. De gemeente
Súdwest-Fryslân heeft inmiddels contact met ons gezocht om te komen tot overleg over
de kapperikelen. Over de uitkomst van dat overleg zullen wij u informeren.
Dat betekent uiteraard dat de werkdruk in onze organisatie toeneemt. Hoewel wij het
bestuur inmiddels volledig hebben bemand, zijn vrijwilligers uiteraard zeer welkom.
Vooral voor secretariële en administratieve ondersteuning zoeken wij nog hulp. Heeft u
belangstelling voor een vrijwilligersfunctie, of wilt u ons ondersteunen? Meld u dan aan
op deze website, e-mail naar info@milieugroepbolsward.nl of bel met Titus Hettinga tel.
0515572507.
Experiment met derde buurtauto niet verlengd.
De lokale coördinator van het buurtautoproject Bolsward heeft, in overleg met de
organisatie Wheels4All, het experiment met een derde buurtauto in Bolsward niet
verlengd. Reden is dat de bezetting van die derde auto gewoon te laag ligt. In eerste
instantie was de verwachting dat door een extra auto zich meer leden zouden
aanmelden, maar dat blijkt in de praktijk niet uit te komen. “Voor een derde buurtauto is
een stad als Bolsward nu gewoon te klein”, aldus de coördinator Evert Salverda, die blij is
met het huidige stabiele deelnemersaantal. Dat rechtvaardigt op dit moment in ieder
geval de aanwezigheid van twee buurtauto’s. Naar aanleiding van deelnemerswensen
heeft het wagenpark wel een wijziging ondergaan. Er staan in Bolsward nu twee wat
grotere auto’s: een Kia Venga en een Toyota Yaris.
Salverda hoopt dat de aanvankelijke groei zich voorzet en zal daarvoor in 2012 de nodige
acties gaan voeren. Wilt u ook een auto delen? Meld u dan bij hem aan via het emailadres mwboalsert@hetnet.nl of via tel. 0515573812. Op de sites www.wheels4all en
www.mywheels.nl vindt u meer informatie over autodelen, passief of actief!
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