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Voorwoord jaarverslag 2010

Met nieuwe kracht de toekomst in.
Ieder jaar als we ons jaarverslag opstellen, verbaas ik mij weer over de enorme hoeveelheden
activiteiten die wij met een klein team zeer enthousiaste medewerkers weten te organiseren.
Als voorzitter ben ik daar zeker trots op; het is niet alleen de moeite waard om daar mee door
te gaan, het blijft gewoon ook noodzakelijk!
Rondom in deze wereld gebeurt veel in ons leefmilieu dat ons allemaal raakt. Ik denk aan de
grote olieramp bij Mexico, eilanden van afvalplastic in de oceanen, de toenemende spanningen
op de energiemarkten, het gevaar van kernenergie, steeds meer dieren en planten die
verdwijnen, en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Als lokale werkgroep overvalt je dan wel eens een gevoel van moedeloosheid, van
krachteloosheid. Al die grote problemen, wat stelt onze inzet dan nog voor?
En toch….. herkennen we ons als werkgroep in dat mooie lied van Bram Vermeulen:
“Ik heb een steen verlegd,
In een rivier op aarde”.
Ondanks alles voortdurend doorgaan met het verleggen van een steen in een rivier op aarde,
de stroom een andere weg laten gaan, een kiezel laten meevoeren naar de toekomst. Een
kleine, maar noodzakelijke en herkenbare rimpeling veroorzaken in de grote en woelige oceaan
die aarde heet: de Miljeu Wurkgroep Boalsert doet het en blijft het doen!
2010: Vernieuwing is ons centrale woord geweest. Een werkgroep die vol energie op weg gaat
naar de toekomst: een nieuwe taakverdeling binnen het bestuur, de komst van nieuwe
bestuursleden, initiatieven om te komen tot een koepel van Natuur- en Milieuorganisaties in de
nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân en een nieuwe website voor onze werkgroep. Kortom:
vernieuwing alom.
We hebben ambitie in Bolsward en in onze nieuwe gemeente. Met een nieuwe en krachtige
inzet voor Natuur, Milieu en Landschap gaat onze organisatie op weg naar de toekomst. We
hopen dat velen met ons bereid zijn om een steentje te verleggen!

Evert Salverda
Voorzitter
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert
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Activiteiten 2010
Bestuur en Organisatie
In het voorjaar heeft het bestuur van Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert (SMWB) een aantal
gesprekken gehouden over de toekomst van de werkgroep. De intentie is uitgesproken om in
elk geval door te gaan naar het 25-jarig jubileum. Er is gesproken over een herverdeling van
taken, bestuurssamenstelling, communicatie, het streven om de achterban breder te maken en
de positie in de nieuwe gemeente.
Er is een portefeuille-indeling gemaakt waardoor er slagvaardiger gewerkt kan worden.
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 en Hilbrand Schuurmans
Onderwijs: Michiel Galama
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening: Douwe Venema en Evert Salverda
Afval: Evert Salverda
Boomfeestdag
Op 17 maart 2010 vond voor de tiende keer de boomplantdag plaats. Er werden 64 bomen
gepland door 150 leerlingen uit de groepen 4 en 5 van de basisscholen rondom het nieuwe
sportcomplex (skatebaan, korfbal- en voetbalvelden).
Miljeuhimmeldei
De himmeldei werd dit jaar op 20 maart georganiseerd. Deze keer met een jongerengroep uit
de RK kerk. 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.
SMWB heeft de gemeente Bolsward voorgesteld om met straatfestivals statiegeld te heffen op
wegwerpbekers. In andere plaatsen werkt dit prima.
Wheels4All
Het buurtautoproject Bolsward, een initiatief van onze werkgroep, verloopt zeer voorspoedig.
Dit jaar kon een tweede auto geplaatst worden. 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, zuinige en milieuvriendelijke auto‟s.
Tijdens de heamielmarkt werd de tweede buurtauto gepresenteerd door SMWB. Op deze
manier probeerde SMWB aandacht te trekken voor duurzaam vervoer.
Klimaatstraatfeest
De gemeente Bolsward en woningcorporatie Elkien hebben samen met de buurtvereniging de
Molendraai (Noord) een Klimaatstratenactie georganiseerd. De bewoners van de Mr. D.J.
Cuiperstraat werden de Friese winnaars van het Nationale Klimaatstraatfeest 2010. SMWB
heeft diverse keren voorlichting gegeven.
Ekotelling
Zoals elk jaar zijn ook dit jaar weer de Eko- en Fairtrade-producten in de Bolswarder
supermarkten geteld. Het aantal eko-producten steeg dit jaar met 3% (Jumbo) en 37%
(Poiesz), het aantal Fairtrade-producten bleef vrijwel gelijk. Doel van deze tellingen is om
aandacht voor duurzame producten bij supermarkten en klanten te stimuleren.
Ecologische voetafdruk
De mondiale (ook wel ecologische) voetafdruk is de ruimte die we per persoon innemen op
aarde. Deze ruimte wordt berekend op basis van de leefstijl van iemand. SMWB heeft het
initiatief genomen om de hoogste klassen van het basisonderwijs hiermee kennis te laten
maken.
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Bomen in en om Bolsward
SMWB maakte zich zorgen om de vele kapactiviteiten in en om Bolsward.
Zij heeft bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning van bomen in het renovatieplan
„Jelmerstraat‟ en in overleg daar twee bomen weten te behouden. Verder maakte zij bezwaar
tegen het kappen van 48 wilgen aan het Laag Bolwerk. In overleg is het bezwaar voor het Laag
Bolwerk weer ingetrokken: er vindt herplant plaats.
Excursie Omrin
Op 8 en 29 oktober werd in samenwerking met de gemeente Bolsward tweemaal een excursie
georganiseerd naar afvalverwerker Omrin in Oudehaske. Het doel was om burgers te laten zien
hoe afval weer grondstof wordt, maar ook hoe de jaarlijkse, gemeentelijke afvalstoffenheffing
wordt besteed. In totaal gingen er 51 personen mee.
Nacht van de Nacht
Op 30 oktober werd in het kader van de landelijke Nacht van de Nacht een praamvaartocht
met twee volle pramen en de fluisterboot naar het buitengebied aan de Zuidwestkant
(Cnossenleane) van Bolsward georganiseerd. De belangstelling was groot. Onderweg maakte
de duivel zijn opwachting en waarschuwde tegen de lichtvervuiling en andere zaken. Aan de
Cnossenleane werd het programma verder gepresenteerd. Hier werd ook het voorzitterschap
van Titus Hettinga overgedragen aan Evert Salverda. Daarna ging iedereen in het donker weer
lopend terug naar huis.
Dit jaar was een deel van de verlichting in de binnenstad uit en voor het eerst was de
aanstraling van het stadhuis uitgeschakeld.
Transition Town
SMWB wil graag meer aandacht voor Transition Town. De bedoeling is dat mensen meer
zelfvoorzienend worden op allerlei terreinen (energie, groente, zorg en dergelijke.) en dan
ontstaan er uiteraard meer sociale contacten.
Er zijn tal van initiatieven geweest die deze doelstelling beoogden, maar niet specifiek onder
de naam Transition Town. In het kader van Bolsward Millenniumgemeente heeft de gemeente
aangegeven de voorlichting hierover te willen subsidiëren.
Website
De website is dit jaar volledig vernieuwd. Zij is weer actueel en vol informatie over alles wat
zich afspeelt binnen en buiten SMWB. Kijk hiervoor op: www.milieugroepbolsward.nl
Stichting Duurzame Energie Bolsward
SDEB is een stichting in oprichting sinds juni 2009. Zij heeft tot doel om van Bolsward een
energieneutrale stad te maken door onder andere de drie windmolens die er nu staan op te
schalen tot twee grotere molens. Een deel van de opbrengst kan dan terugvloeien naar de stad
en gebruikt worden voor duurzame projecten. In de toekomst zullen ook andere duurzame
energiebronnen onder de aandacht komen. Dit jaar hebben zes studenten van de HNL een
haalbaarheidsstudie gedaan naar het opschalen van drie kleine windmolens naar twee grote.
Verder heeft er overleg plaatsgevonden met boeren, de gemeente, de provincie, de ideële
organisaties, Noordenwind en vele anderen.
Friese Milieu Federatie.
SMWB onderhoudt goede contacten met de Friese Milieu Federatie (FMF). Zij kan advies geven
in bepaalde zaken en organiseren zelf ook activiteiten.
Er werd deelgenomen aan een debat over de toekomst van Fryslân en de rol van de
milieubeweging.
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Gemeente Bolsward: lokaal overleg, beleid en inspraak
Overleg Gemeente Bolsward
Elk jaar heeft de SBMW overleg met de gemeente Bolsward. Dit jaar was dat op 27 september
2010. De onderwerpen die deze keer op de agenda stonden waren: positie in de nieuwe
gemeente, groenplan industrieterrein de Marne, geluidsoverlast A7, kastanjebomen op de terp
langs rondweg, millenniumdoelen en inlichtingen Transition Town.
Klankbordgroep Openbaar Vervoer en Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan
Op voorstel van de gemeente Bolsward heeft de SMWB zitting genomen in deze beide
klankbordgroepen. Bij Openbaar Vervoer ging het vooral om het busvervoer door de stad en
het zoeken naar een nieuwe locatie voor een busstation. Het definitieve plan dat aan de raad
werd gepresenteerd liet niet zien wat er was afgesproken. Daarom is er op de
raadsvergadering van 11 mei 2010 ingesproken. Resultaat: handhaving van de lijnen 98 en 99
via de huidige route.
Klankbordgroep Structuurvisie
Ook hier werkt SMWB mee aan de totstandkoming van een toekomstvisie voor de gemeente
Bolsward, samen met andere maatschappelijke en bedrijvengroeperingen .
Belangrijk punt hierbij is de toekomstige bouwlocaties. Voorkeur is uitgesproken voor de
noordkant van de Twibaksdyk en naast plan Altenburg

Marne College
Er is dit jaar opnieuw samengewerkt met het Marne College:
Frisian Solar Challenge 2010.
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.
Naast veel overleg over met name technische zaken heeft SMWB ook meegewerkt aan de het
rondkrijgen van de financiering van het project. Een aantal leerlingen werkt in het kader van
hun profielwerkstuk aan de uitvoering van deze opdracht. Op deze wijze hoopt de werkgroep
jongeren te interesseren voor duurzame energietechnieken.
De wedstrijd was van 5 tot 10 juli en dit jaar werden ze vierde in de B klasse. Eén keer
haalden ze een tweede dagprijs en één keer de derde dagprijs. Van burgemeester
Vroegindeweij ontvingen ze hiervoor de stadspenning van Bolsward.
Kastanjebomen
De kastanjebomen op de terp langs de rondweg staan er vanwege slechte bodemgesteldheid
niet goed bij Samen met leerlingen van het Marne College is er compost aangebracht in de
hoop dat ze een flinke oppepper krijgen. De gemeente heeft voor compost gezorgd.
Profielwerkstukken
Twee leerlingen van Havo-5 hebben onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een
biogasinstallatie in Bolsward. Zij onderzochten of een dergelijke installatie een bijdrage kan
leveren voor duurzame energievoorziening. Op dit moment is dat nog niet mogelijk was hun
conclusie.
Twee andere leerlingen van Havo-5 zijn begonnen met een onderzoek naar energiebesparing
via energiezuinige apparaten. Eén leerling HAVO 5 doet onderzoek naar het buurtautoproject.
Maatschappelijke stage
In de periode juli tot en met november 2010 heeft een leerling van het Marne College stage
gelopen bij Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert. Hij heeft zich met name beziggehouden met
het tellen en uitwerken van de eko-producten in de supermarkten, een speciaal plekje voor
jongeren op de website, het maken van een PowerPoint-presentatie, maar ook met de
kascommissie (economie) en dergelijke, en het reorganiseren van het digitale archief
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Groen Doen
Zes weken volgden leerlingen VMBO uit groep 1 deze lessen met als thema „Groen Doen‟. Op 2
december werd een serie lessen afgesloten met een door SMWB georganiseerd speciaal
excursieprogramma naar bedrijven waar duurzaamheid centraal staat. Hier namen negentig
leerlingen aan deel begeleid door acht vrijwilligers. Tevens werd de link gelegd naar
Millenniumdoel 7: aandacht voor armoedebestrijding en milieu.

Woningcorporatie Elkien
Overleg
Op 20 januari is er overleg met woningcorporatie Elkien geweest over de volgende punten:
zonnepanelen, buitenverlichting Boudewijnflat (de verlichting op de Boudewijnflat is aangepast
zodat er minder uitstraling naar buiten is), groencontainers bij de Lonjéflat, communicatie met
huurders en Warm Welkom (project Noord 1).
Samen met zeven partijen in Bolsward heeft SMWB meegedaan met het projectplan: 'Warm
Welkom'. De doelstelling van dit project was het verbeteren van de energielabel van woningen.
In wijk Noord 1 is begonnen met groot onderhoud en energiebesparende maatregelen in 86
huurwoningen. Mededoelstelling is ook dat de particuliere woningeigenaar met behulp van een
subsidie mee kan liften in dit project

Voorbereidingen

2011

Nu de structuur binnen het bestuur is veranderd en meer duidelijkheid is geschapen, gaan de
activiteiten onverminderd door. Mede door versterking van twee mensen die zich hebben
aangemeld voor het komende jaar ziet de toekomst er positief uit.

Bestuur
Het dagelijkse bestuur van Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert bestaat uit:
Voorzitter en Financiën:
Secretariaat:
Energie:
Transition Town:
Groen, Water, Landbouw en Voedsel:
Techniek en Milieu:
Onderwijs:
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening:
Afval:

Evert Salverda
Titus Hettinga
Hilbrand Schuurmans
Ysbrand Galama
Titus Hettinga
Douwe Venema en Hilbrand Schuurmans
Michiel Galama
Douwe Venema en Evert Salverda
Evert Salverda

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.
Onder de leden rouleert regelmatig een leesportefeuille met vakliteratuur.
De belangstelling voor Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert neemt weer toe. Op 1 januari 2010
waren er 29 geïnteresseerden en op het eind van het jaar waren dat er 32.
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 wij ook dit jaar een ANBIstatus hebben ontvangen, zijn de giften fiscaal aftrekbaar.
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Contacten
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert onderhoudt contacten met:
Leefbaar Friesland Bolsward
Het ruilnetwerk Bolsward
Stipepunt Bolsward
Gemeente Bolsward
De Friese Milieu Federatie
Vereniging Milieudefensie
Stichting Natuur en Milieu
Tûmba (centrum voor duurzame ontwikkeling oer de grinzen)
Provincie Fryslân

Financiën 2010
Ontvangsten
Subsidies incidentele
projecten
Donaties/ giften¹
Mutatie banksaldo

Totaal ontvangsten

2010

€
€
€

€

664,90
1.061,00
334,85

2.060,75

Begroting Uitgaven

€ 325,00
€ 425,00

€ 750,00

2010

Begroting

Afrek. Jubileum 2009
Projecten/Acties 2010
Contributies KvK/FMF
Diverse kosten
Administratie- en
secretariaatskosten*²
Bankkosten
Representatiekosten
Onvoorzien

€ 799,80
€ 465,51
€ 36,14
€ 57,48

€
€
€
€

475,00
40,00
40,00

€
€
€
€

545,60
15,00
50,56
90,66

€
€
€
€
€
€

40,00
15,00
40,00
100,00
-

Totaal uitgaven

€

2.060,75

€

750,00

Toelichting :

Overzicht mutatie
banksaldo 2010

ABN-AMRO
58.00.57.798
Saldo per 01-012010
Saldo vermindering
na mutaties
Saldo per 31-122010

¹ Toegenomen belangstelling voor de werkgroep heeft geleid tot
meer opbrengsten.
² De hogere administratiekosten worden veroorzaakt door een
toegekende onkostenvergoeding, die weer als gift retour is
gekomen

€

2.228,78

€

334,85

€

1.893,93
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Balans per 31-12-2010

Bank ABN-AMRO 58.00.57.798

Totaal

€

€

Debet
1.893,93 Crediteuren
Reservering voorlichting Transition Town
Reservering activiteiten 2010/11
Reserve per 31-12-2010

1.893,93 Totaal

Credit
€
€
€
€

250,00
500,00
1.143,93

€

1.893,93

€
€

Credit
1.350,00
878,78

€

2.228,78

Toelichting: n.v.t.

Balans per 31-12-2009

Bank ABN-AMRO 58.00.57.798

Totaal

€

€

Debet
2.228,78 Crediteuren (Nota Bloemkamp Jubileum)
Reserve per 31-12-2009

2.228,78 Totaal

Tot slot
Gezien het feit dat Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert geen structurele subsidies of bijdragen
ontvangt en grotendeels afhankelijk is van particuliere giften en incidentele gemeentelijke
bijdragen, is de financiële positie zeker acceptabel. Ondanks het geringe budget zijn wij toch in
staat om een behoorlijke hoeveelheid zaken op te pakken en uit te voeren. De inzet van
mensen die zich betrokken voelen bij ons werk en het onvermoeibare enthousiasme van het
vaste team van de werkgroep is hier zeker debet aan.
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert

Bolsward, mei 2011
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