Nieuws maart 2012
“Miljeuhimmeldei” Bolsward naar Mar en Klif
Al een tiental jaren verzorgt de Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert jaarlijks een actie om
zwerfafval in en rondom Bolsward op te ruimen: “de Miljeu-himmeldei”.
In overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân wordt deze activiteit met ingang van 2012
uitgevoerd door Mar en Klif in Oudemirdum. Mar en Klif –waar ook de Natuur- en
Milieuactiviteiten (NME) zijn ondergebracht- benadert voortaan alle basisscholen in de
gemeente met de vraag of ze willen deelnemen aan de zwerfafvalactie. De werkgroep
heeft aangeboden om eventueel ondersteuning of assistentie te verlenen bij de
activiteiten mocht dat noodzakelijk zijn.
Miljeu Wurkgroep Boalsert helpt Obe van der Meer bij opruimen zwerfafval
Afgelopen woensdagmiddag heeft de werkgroep, samen met een maatschappelijke
stagiaire, Obe van der Meer een middag geassisteerd bij het opruimen van zwerfafval in
de binnenstad van Bolsward. Zij doet dit vooral om hiermee een stuk waardering uit te
spreken voor het vele werk dat Obe jaarlijks vrijwillig uitvoert. De werkgroep
constateerde dat de binnenstad schoon is, maar dat de omgeving best een “opruimbeurt”
kon gebruiken. Tussen de bedrijven door was er tijd om in het Praethuys, onder het
genot van een kopje thee, nog even gezellig met Obe bij te praten.
Plantdag binnenstad Bolsward op zaterdag 31 maart 2012: helpt u mee??
In juni 2011 is de gemeente Súdwest-Fryslân, samen met Landschapsbeheer Friesland,
begonnen met het project Wijkgroen Binnenstad Bolsward om de binnenstad nog mooier
te maken. Denk dan aan het plaatsen van struiken, bomen, bankjes en speeltoestellen.
De plannen, waarvoor € 25.000,00 beschikbaar is, zijn samen met inwoners tot stand
gekomen. Onze werkgroep is –met ondersteuning van Obe van der Meer als adviseur- bij
de planontwikkeling betrokken geweest.
Daarom ondersteunen we de oproep van de gemeente Súdwest-Fryslân aan inwoners
van de binnenstad van Bolsward om gezamenlijk bomen en struiken aan te planten. De
plantdag vindt plaat op zaterdag 31 maart van 10.00 tot 11.00 uur.
Wilt u meedoen op 31 maart? Meld u aan bij Peter Dijkstra via tel. 0515489000. Meer
informatie over het project staat op de site www.gemeenteswf.nl. Woont u niet in de
binnenstad, maar bent u bereid om de handen uit de mouwen te steken? Neem dan
contact op met Evert Salverda tel. 0515573812 / e-mail mwboalsert@hetnet.nl.
65 jaar Vogelwacht Bolsward
Titus Hettinga en Evert Salverda hebben namens onze werkgroep het jubileumfeest van
de 65-jarige Vogelwacht Bolsward bijgewoond. Tige gesellich! We hebben respect
gekregen voor het vele werk dat deze organisatie doet voor de vogels in en rondom
Bolsward. Goed om als natuur- en milieuorganisaties contact met elkaar te zoeken en
elkaar, daar waar mogelijk is, te versterken. Een mooi voorbeeld van dat laatste is het
bezwaar van onze werkgroep tegen de kap van enkele cipressen bij de Mariahof. Via de
Vogelwacht kwamen wij er achter dat de bomen een roestplaats waren voor uilen, een
beschermde vogelsoort. Na overleg met de gemeente is de kapvergunning ingetrokken:
de bomen blijven staan, iets waar ook de Vogelwacht zeer content mee is.
Wij hebben de uitnodiging van de Vogelwacht bijzonder gewaardeerd en het bijwonen
van deze avond is door ons als zeer zinvol ervaren.
Tip: Kijk ook eens op de mooie en informatieve site www.vogelwachtbolsward.nl van de
Vogelwacht Bolsward. De moeite waard!
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