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STICHTING MILJEU WURKGROEP BOALSERT
Met gepaste trost presenteren wij u ons jaarverslag 2012. Hoewel in 2012 veel aandacht is
uitgegaan naar de voorbereiding van ons 25-jarig jubileum in 2013, heeft de werkgroep
voldoende aandacht weten te besteden aan een groot aantal lopende zaken.
Dit jaarverslag geeft u daardoor een goede indruk van de waarde van een lokale milieugroep,
die zich met veel energie inzet voor een goed en gezond (leef-)milieu in de stad Bolsward,
maar zeker de omgeving niet vergeet.
Één van de belangrijkste zaken in 2012 is voor ons geweest om samen met de Friese Milieu
Federatie en andere natuur- en milieugroepen in Súdwest-Fryslân te komen tot een Groen
Kennisnetwerk in de nieuwe gemeente SWF. Dit vooral met het oog op de toekomst, immers
het voortbestaan van organisaties komt steeds meer onder druk te staan doordat er geen
nieuwe bestuursleden meer instromen. Juist een Groen Kennisnetwerk, dat meer gebruik van
digitale kanalen en sociale media kan maken en waarbij deelnemers per thema kunnen
aangeven of ze willen participeren, biedt volgens ons die kans. Samen met de Friese Milieu
Federatie, natuur- & milieugroepen in Súdwest-Fryslân en de gemeente hopen wij dat dit in
2013 gerealiseerd wordt.
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert prijst zich gelukkig dat ze haar bestuur nu nog ruim op
peil heeft. Vergrijzing en weinig instroom van jongeren zal op termijn ook binnen onze
organisatie sporen gaan nalaten. Door actief nieuwe bestuursleden te werven en zeker door in
te zetten op een Groen Kennisnetwerk, moet het toch mogelijk zijn om de belangenbehartiging
van natuur, landschap, milieu en een duurzame toekomst te garanderen.
Wij vieren ons jubileum dit jaar en dat zullen we op een bijzonder feestelijke wijze doen omdat
we met voldoening terugkijken op de afgelopen 25 jaar, maar ook omdat we ons graag op de
toekomst richten.
Wij hopen u te mogen begroeten op één van onze jubileumactiviteiten in 2013 om hier samen
met u even bij stil te staan.
Ten slotte: dit jaarverslag is samengesteld door mevrouw Greetje Schuurmans. Wij zijn haar
erkentelijk voor de voortreffelijke wijze waarop zij dat ook dit jaar weer heeft gedaan.

Evert Salverda, voorzitter.
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Activiteiten 2012
In 2013 bestaat de Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert (SMWB) 25 jaar. Daarom stond 2012
in het teken van de voorbereiding op dit jubileum, maar daarnaast zijn de gewone activiteiten
normaal doorgegaan.
Boomfeestdag
Op 21 maart 2012 vond voor de twaalfde keer de boomplantdag plaats. Er werden 63 struiken
geplant door twaalf leerlingen van de Jenaplanschool bij de Joodse begraafplaats. Leerlingen
van De Bron en de Blinker plantten bomen op het Waarlamke. Met de gemeente Súdwest
Fryslân is verder een rondgang gemaakt langs de groenvoorzieningen in Bolsward.
Buurtvereniging de Molendraai/Noord 2
Regelmatig is er contact met buurtverenigingen de Molendraai en Noord 2 over allerlei zaken
op het gebied van milieu en vooral energiebesparing. Ook woningcorporatie Elkien is hier nauw
bij betrokken.
Ekotelling
Zoals elk jaar zijn ook dit jaar weer de Eko- en Fairtrade-producten in de Bolswarder
supermarkten geteld. Het aantal Eko-producten steeg ook dit jaar weer(10% bij Jumbo en 7 %
bij Poiesz), maar opvallend was de stijging van Fairtrade-producten bij Poiesz. Doel van deze
tellingen is om de aandacht voor duurzame producten bij supermarkten en klanten te
stimuleren.
Excursie Tweede Kamer
Op uitnodiging van Sander de Rouwe en door hem te betrekken bij de A7-problematiek is een
bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Het is interessant om eens achter de schermen te
kijken van wat er allemaal gebeurt, maar er was ook ruimte om te discussiëren over allerlei
milieuzaken.
Geluidsoverlast A7
Naar aanleiding van een oproep aan de inwoners van Bolsward kwamen er nogal wat reacties
binnen over de overlast van het verkeer op de A7. Hierover is contact geweest met
Rijkswaterstaat en is er een “zienswijze” ingediend, samen met de gemeente Súdwest Fryslân.
Dit heeft ertoe geleid dat: er noodreparaties zijn verricht; in 2013 de brug definitief wordt
aangepakt; in de toekomst ook het wegdek wordt vernieuwd. De kaalslag door het rooien van
de veldiep, vanwege de iepziekte, herstelt zich langzaam door de nieuwe aanplant. Ook dit
draagt bij aan minder geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Groen Kennisnetwerk
Er is intensief overleg geweest met de Friese Milieu Federatie en de natuur- en milieugroepen
in Súdwest-Fryslân om te komen tot één centraal aanspreekpunt voor natuur- en milieuzaken
in de nieuwe gemeente. De gemeente ziet dit graag gebeuren, maar gaat dit niet faciliteren.
Helaas is dit niet van de grond gekomen, er wordt nu geprobeerd om een centraal Groen
Kennisnetwerk op te richten in de gemeente.
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Groenbeleid













Dit jaar is SMWB weer vaak geconfronteerd met een al te rigoureus kapbeleid en zij is
daarover voortdurend met de gemeente in gesprek. Er is gestart met het project
‘Binnenstad in het Groen’, maar de voortgang bij de gemeente Súdwest-Fryslân laat te
wensen over. Dat geldt nog sterker voor het project Marne in het Groen bij het Marneindustrieterrein: dit komt helaas maar niet van de grond!
De ontwikkeling van nieuw geplante bomen langs de A7 is door de werkgroep kritisch
gevolgd.
De kastanjebomen op de terp aan de rondweg doen het niet goed. Door leerlingen van
het Marne College is er daarom compost aangebracht. Verder zullen enkele dode
exemplaren moeten worden vervangen.
Er is door ons gewezen op de aanwezigheid van Jacobskruiskruid langs de rondweg en de
wandelpaden aldaar. Deze met name voor paarden giftige plant is door de gemeente
weggehaald.
Met het maaien worden ook regelmatig bomen beschadigd. Gevraagd is om een strookje
gras te laten staan rondom bomen.
Met het maaibeleid gaat het nog steeds niet goed. Er wordt te vroeg gemaaid, ondanks
afspraken met de gemeente.
Door de sterk versoberde bomenverordening in Súdwest-Fryslân wordt alleen nog een
kapvergunning gevraagd voor een lijst van belangrijke bomen: deze inventarisatie is
voortreffelijk uitgevoerd door Obe van der Meer.
Rintje Altena, Obe van der Meer, Koos Koster en vele anderen geven gevraagd en
ongevraagd advies aan de SMWB over het groenbeleid. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Miljeuhimmeldei
De himmeldei werd dit jaar in april georganiseerd. Deze keer met medewerking van leerlingen
van de St. Maartenschool. Het lespakket werd aangeboden door Mar en Klif. Het blijft een
goede zaak om aandacht te vestigen op het belang van het schoonhouden van de stad en de
uitvalswegen. In een schone stad wordt vaak minder afval op straat gegooid.
Openbaar vervoer
Over de nieuwe dienstregeling van Arriva kwamen er klachten bij SMWB binnen. Deze zijn
doorgespeeld naar Arriva en Provincie Fryslân. Hoewel de klachten werden erkend, heeft dit –
vreemd genoeg- nog niet geleid tot een verbeterde dienstregeling.
Stichting Duurzame Energie Bolsward
SDEB heeft tot doel om van Bolsward een energieneutrale stad te maken. Dit jaar zijn
regelmatig bijeenkomsten bezocht rond windenergie en andere lokale bijeenkomsten met als
thema energie. De provincie heeft zich ten doel gesteld om 525 MW windenergie op te wekken.
Er is echter veel tegenstand tegen windmolens, zodat het moeilijk is die doelstelling te halen.
Veel aandacht was er binnen de SMWB voor de Zienswijze Windstreek 2012.
Transition Town
SMWB wil graag meer aandacht voor Transition Town. De bedoeling is dat mensen meer
zelfvoorzienend worden op allerlei terreinen (energie, groente, zorg e.d.) en dan ontstaan er
uiteraard meer sociale contacten. Er zijn hierover tal van contacten geweest, hoewel niet altijd
specifiek onder het “label” Transition Town.
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Wheels4All / MyWheels
In Bolsward wordt goed gebruik gemaakt van de twee buurtauto’s die in de stad staan. Een
buurtauto deel je met meerdere personen. Dit kan kosten besparen en leidt tot vermindering
van energie bij de aanmaak (minder aanschaf auto’s) en vermindert de parkeerdruk.
Bovendien wordt er gebruik gemaakt van zeer schone en milieuvriendelijke auto’s. Landelijk
neemt het gebruik enorm toe (in 2012 met 26 %). De buurtauto is een initiatief geweest van
SMWB.

CVO Súdwest-Fryslân Marne College – Bogerman College
Er is dit jaar opnieuw samengewerkt met scholen van CVO Súdwest-Fryslân
Frisian Solar Challenge 2012. (Marne College)
SMWB heeft ook dit jaar weer samengewerkt met leerlingen en begeleiders van het Marne
College aan de zonneboot (boot die vaart op zonnepanelen) voor de Frisian Solar Challenge
van 8 t/m 14 juli. Naast veel overleg over met name technische zaken heeft SMWB ook
meegewerkt aan het rond krijgen van de financiering van het project. Een aantal leerlingen
werkte in het kader van hun profielwerkstuk aan de uitvoering van deze opdracht. Op deze
wijze hoopt SMWB jongeren te interesseren voor duurzame energietechnieken.
Het Marne College kreeg de prijs voor Fair Play en ze werd vierde in de B klasse.
Op 11 juli was de rustdag in Bolsward. Er werd een symposium over duurzaamheid
georganiseerd in de Broerekerk met allerlei stands met informatie. Voor de basisschoolleerlingen werd een mini zonnebootrace gehouden. De dag werd afgesloten met een barbecue
voor alle deelnemers en medewerk(st)ers.
Maatschappelijke stage (Bogerman College/Marne College)
In 2012 heeft een leerling van het Bogerman College stage gelopen bij SMWB. Hij heeft zich
onder andere beziggehouden met Wijken in het Groen, flyeren voor de buurtauto, zwerfafval
opruimen en het jaarverslag 2011. Deze maatschappelijke stage gebeurde in overleg met
Timpaan.
Een aantal leerlingen van het Marne College heeft in samenwerking met woningcorporatie
Elkien, wijkvereniging “de Molendraai” en SMWB meegewerkt aan een
energiebesparingsproject in Plan Noord 1 door radiatorfolie achter c.v.’s aan te brengen.
Verder zijn er onder onze regie leerlingen actief geweest met het aanbrengen van compost bij
kastanjebomen aan de rondweg.

Communicatie
Website
De website heeft dit jaar prima gefunctioneerd, waarvoor een bijzonder woord van dank aan
onze beheerster mevrouw Astrid Wortelboer. De site is actueel en vol informatie over alles wat
zich afspeelt binnen en buiten SMWB. Voor info zie: www.milieugroepbolsward.nl.
Via het Bolswarder Nieuwsblad kon u regelmatig over actuele zaken van SMWB lezen. Verder
zijn we actief op Twitter @MGBolsward.nl geweest en in 2013 hopen we ook op Facebook
actief te worden.
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Bestuur en organisatie
Het dagelijkse bestuur en de portefeuilleverdeling:
Voorzitter en penningmeester:

Evert Salverda

Secretariaat:

Titus Hettinga

Energie:

Hilbrand Schuurmans

Transition Town:

Ysbrand Galama

Groen, Water, Landbouw en Voedsel:

Titus Hettinga

Techniek en Milieu:

Douwe Venema, Hilbrand Schuurmans
en Piet Mollema

Onderwijs en Educatie:

Michiel Galama, Piet Mollema en
Evert Salverda

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening:

Douwe Venema en Evert Salverda

Afval:

Ysbrand Galama en Evert Salverda

PR & Communicatie:

Evert Salverda

Algemeen:

Pier Posthuma de Boer

Algemeen










Het bestuur komt, afhankelijk van de activiteiten, zes à acht keer per jaar bijeen.
Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt. Verder komt er regelmatig een
nieuwsbrief uit en wordt er een jaarverslag opgemaakt.
Nieuws wordt regelmatig in de lokale kranten, op de website en via Twitter
gepubliceerd.
Onder de leden rouleert regelmatig een leesportefeuille met vakliteratuur.
Leden bezoeken regelmatig info- en discussiebijeenkomsten op het gebied van natuur,
milieu en duurzaamheid.
De belangstelling voor de Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert neemt weer toe. Op 1
januari 2009 waren er 34 geïnteresseerden en op het eind van het jaar waren dat er
38. Zij ontvangen twee à drie keer per jaar een nieuwsbrief en daarnaast een
jaarverslag.
Een groot deel van de inkomsten is van hen afkomstig. Doordat de stichting een ANBIstatus heeft, zijn de giften fiscaal aftrekbaar. Zij ontvangt geen subsidie.
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Contacten

De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert onderhoudt contacten met:

















Bedrijven in Bolsward
Buurtverenigingen: de Molendraai in Noord 1 en Wijkvereniging Noord II
De Friese Milieu Federatie
Gemeente Súdwest Fryslân
Het Ruilnetwerk Bolsward
Leefbaar Friesland Bolsward
Lokale natuur- en milieuorganisaties in Súdwest Fryslân
Marne College
Politieke partijen in Súdwest Fryslân
Provincie Fryslân
Stichting Natuur en Milieu
Stipepunt Bolsward
Tûmba (centrum voor duurzame ontwikkeling oer de grinzen)
Vereniging Milieudefensie
Woningcorporatie Elkien
Rijkswaterstaat District Noord
Financieel Jaaroverzicht 2012

Onderstaand treft u ons financieel overzicht aan. Gezien het feit dat de Stichting Miljeu
Wurkgroep Boalsert geen structurele subsidies of bijdragen ontvangt en grotendeels
afhankelijk is van particuliere giften, is de financiële positie solide te noemen. Voor de stichting
is het daardoor mogelijk gebleken om een redelijk bedrag te reserveren voor haar jubileum in
2013. Ondanks het zeer geringe budget is de stichting toch in staat om een behoorlijke
hoeveelheid zaken op te pakken en uit te voeren. Dit mede dankzij de bijdragen van onze
achterban, de inzet van mensen die zich betrokken voelen bij ons werk en het enthousiasme
van een onvermoeibaar bestuur .

Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert

Bolsward, juni 2013
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FINANCIEEL OVERZICHT 2013
Ontvangsten

2012

Begroting

Uitgaven

2012

Begroting

Subsidies incidentele
projecten

€

000,00

€

300,00

Projecten/acties 2012

€ 169,40

€

500,00

Donaties/ giften

€

767,00

€

700,00

Contributies KvK/FMF

€

34,08

€

40,00

Bijdrage onkosten*

€

250,00

€

000,00

Diverse kosten

€ 116,09

€

125,00

Mutatie banksaldo

€

000,00

€

000,00

Bankkosten

€

15,00

€

20,00

Secretariaatskosten

€

96,07

€

100,00

Vergoeding onkosten*

€ 250,00

€

00,00

Representatiekosten

€

98,75

€

65,00

Laptop 2e hands

€ 160,00

€

00,00

Onvoorzien

€ 000,00

€

150,00

Mutatie banksaldo

€

€

000,00

Totaal uitgaven

€ 1.017,00

€

1000,00

Administratie/

Totaal ontvangsten

€

1.017,00

€ 1.000,00

77,61

Toelichting :
Overzicht mutatie
banksaldo

*Het betreft hier een vergoeding onkosten die weer als gift retour
is gekomen

Jaar 2012
ABN-AMRO
58.00.57.798
Saldo 01-01-2012

€

1.521,53

Saldo vermeerdering na
mutaties

€

77,61

Saldo 31-12-2012

€

1.599,14
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Balans per 31-12-2012

Debet
Bank ABN-AMRO 58.00.57.798

€

1.599,14

Lening SDE Bolsward

€

370,09

Totaal

€

1.969,23

Credit
Crediteuren

€

000,00

Reservering Jubileum 2013

€

1250,00

Reservering activiteiten 2012/13

€

000,00

Reserve per 31-12-2012

€

719,23

Totaal

€

1.969,23

Toelichting: n.v.t.

Balans per 31-12-2011
Debet
Bank ABN-AMRO 58.00.57.798

€

1.521,53

Lening SDE Bolsward

€

370,09

Totaal

€

1.891,62

Credit
Crediteuren

€

-

Reservering Jubileum 2013

€

750,00

Reservering activiteiten 2011/12

€

250,00

Reserve per 31-12-2011

€

891,62

Totaal

€

1.891,62
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