Nieuwsbrief september/oktober 2012
De zomerperiode ligt inmiddels al weer achter ons en de herfst- en winterperiode komen
in zicht. Tijd ook voor ons als werkgroep om weer actief te worden: de eerste
bestuursvergadering heeft overigens al weer plaatsgevonden.
Uiteraard kijken we met veel voldoening terug op de deelname van de boot van het
Marne College aan de Sinneboatrace 2012. Onze werkgroep was als opdrachtgever nauw
betrokken bij dit project. Als het resultaat dan ook nog eens positief uitpakt en als je met
zoveel enthousiaste jongeren werkt, dan kun je als werkgroep alleen maar zeer tevreden
zijn. Elders op deze site vindt u de verslagen.
De komende tijd zal onze werkgroep zich vooral richten op activiteiten voor ons
jubileumjaar 2013: het jaar waarin we vieren dat we al 25 jaar actief zijn in de stad
Bolsward. Dat kost veel tijd en voorbereiding en dat betekent dat we onze verdere
activiteiten op een laag pitje zetten.
Uiteraard voeren we lopende zaken gewoon uit. Zo is inmiddels de jaarlijkse Ekotelling
afgerond: met dank aan Hilbrand en Greetje Schuurmans! De definitieve landelijke
uitslagen volgen binnen enkele weken.
Alle actie en informatie rondom de geluidsoverlast A7 bij Bolsward, activiteiten met
betrekking tot duurzame energie en het nieuw op te richten Groen Kennisnetwerk
Súdwest-Fryslân houden onze volledige aandacht. Ook de promotie van de buurtauto (zie
www.mywheels.nl) blijft gewoon doorgaan. Op deze site treft u hierover regelmatig
nieuwe berichten aan.
Verder zijn we dankzij de geweldige inzet van Obe van der Meer actief betrokken bij het
nieuwe Bomenbeleidsplan in onze gemeente. Er is door hem een inventarisatie van
waardevolle bomen in Bolsward gemaakt die mede als input dient voor dit toekomstige
plan. We willen proberen om het Bomenbeleidsplan binnen het nieuwe “Groene
Kennisnetwerk” als discussiestuk in te brengen.
Helaas hebben we moeten besluiten om dit jaar geen “Nacht-van-de-Nachtactiviteiten” te
organiseren. Naast het feit dat de gemeente Súdwest-Fryslân de verlichting niet meer
dooft, waren wij ook niet in staat u een verantwoord programma aan te bieden. Maar… in
2013 maken we dat meer dan goed! U kunt uiteraard wel elders in Friesland aan
activiteiten in het kader van de Nacht van de Nacht meedoen. Zie hiervoor de site:
http://www.nachtvandenacht.nl
Op woensdag 10 oktober 2012 is het de Dag van de duurzaamheid. Voor activiteiten
zie: http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/activiteiten
Social media. Zoals u op deze site ziet, kunt u ons sinds kort volgen via Twitter; op
korte termijn zal daar Facebook aan worden toegevoegd. Daarmee zijn we ook in nieuwe
media actief en zichtbaar aanwezig.
Ten slotte. Als u belangstelling heeft voor ons werk, neem dan gerust contact met ons
op. Vrijwilligers, ook voor het bestuur, zijn meer dan welkom. Voor info: tel. 0515572507
(T. Hettinga, secretaris), tel. 0515573812 (E. Salverda, voorzitter) of e-mail naar
info@milieugroepbolsward.nl
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