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Jaarverslag 2011
Graag willen wij u attenderen op ons jaarverslag 2011 dat u elders op deze site kunt vinden. Dit
verslag is grotendeels samengesteld door een leerling van het Bogerman College in het kader
van zijn maatschappelijke stage. De prachtige omslag is gemaakt door één van onze
bestuursleden: Michiel Galama.
Geluidsoverlast A7
Rijkswaterstaat heeft ons meegedeeld dat de voorbereiding voor de aanpak van de
geluidsoverlast veroorzakende Kruiswaterbrug A7 inmiddels in volle gang is. Over de volledige
stand van zaken aanpak geluidsoverlast A7 Bolsward informeert Rijkswaterstaat u binnenkort
via het Bolswards Nieuwsblad en op deze site. Eind 2012 volgt er een informatiebijeenkomst.
Zie voor verdere informatie op deze site kopje “geluidsoverlast A7”.
Bezoek Tweede kamer
Op 20 juni 2012 heeft het bestuur van onze werkgroep, op uitnodiging van CDA Tweede
Kamerlid Sander de Rouwe, een bezoek gebracht aan de Tweede kamer. Dit is als zeer positief
ervaren. Er werd gesproken over duurzaamheid, geluidsoverlast A7, verpakkingen en duurzame
woningbouw. Wij zullen er nog uitgebreid verslag van doen; u kunt dit binnenkort op deze site
terugvinden.
Bomen en Groen
De afgelopen maanden heeft de werkgroep veel energie gestoken in het behoud van groen in
onze stad. Dit naar aanleiding van een stortvloed van aanvragen kapvergunningen. Dankzij
deze inzet en in goed overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân is het gelukt om veel bomen
en groen te behouden.
Frisian Solar Challenge 2012
De Frisian Solar Challenge, een wedstrijd voor boten die varen op zonne-energie, vindt dit jaar
plaats van 8 t/m 14 juli 2012. Vanuit Bolsward doen leerlingen van het Marne College mee aan
de Sinneboatrace. Onze werkgroep is hier als formele opdrachtgever bij betrokken. De
werkgroep verleent daarnaast technische ondersteuning bij de bouw en ontwikkeling van de
boot en is verder één van de sponsoren. Wij willen jongeren op deze wijze betrekken bij nieuwe
energietechnieken. Op de rustdag in Bolsward -11 juli 2012- zal onze groep zich presenteren
tijdens een symposium.
De Miljeu Wurkgroep Boalsert heeft inmiddels de voorbereidingen voor haar 25 jarig jubileum
in 2013 gestart. Dat betekent wel dat nieuwe activiteiten even op een laag pitje worden gezet.
Wilt u meedenken of meehelpen? Neem dan contact op met ons secretariaat dhr. T. Hettinga,
tel. 0515572507 / e-mail info@milieugroepbolsward.nl
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert wenst u een goede en zinvolle vakantieperiode toe.
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