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Jaarverslag 2011
Inleiding
Voor u ligt een bijzonder jaarverslag dat grotendeels is samengesteld door een veertienjarige
scholier als onderdeel van zijn maatschappelijke stage bij onze werkgroep.
Het tekent de betrokkenheid van onze werkgroep bij jongeren: we vinden het belangrijk
jongeren tijd en ruimte te bieden om ze kennis te laten maken met zaken die spelen rondom
natuur en milieu. Wij realiseren ons meer dan ooit dat jongeren belangrijk zijn voor een
duurzame en leefbare toekomst.
In 2013 bestaat onze werkgroep 25 jaar en dat jubileum gaan we uitgebreid vieren. Naast een
feestelijk vooruitzicht is er tegelijk de zorg over de continuïteit van onze werkgroep: “hoe
vind je nieuwe mensen in het bestuur?” Wellicht is de tijd gekomen om andere, nieuwe wegen
te bewandelen.
In 2011 hebben wij daarom samen met de Friese Milieu Federatie veel tijd gestoken in de
opzet van een nieuw en breed “groen kennisnetwerk” in de gemeente Súdwest-Fryslân. Van
harte hopen wij als organisatie dat dit netwerk –in welke vorm dan ook- in 2012 een
structurele plaats krijgt in onze gemeente. Het biedt ruimte en stem aan iedereen die
betrokken is bij natuur, landschap en milieu in Súdwest-Fryslân, ook aan jongeren. Het geeft
de mogelijkheid om krachtig op te komen voor de belangen van natuur, landschap en milieu in
deze gemeente.
In dit verslag leest u dat onze organisatie springlevend is en dat er in 2011 bijzonder veel
werk is gedaan voor een leefbaar een duurzaam Bolsward. Met veel plezier en inzet heeft
onze werkgroep het behoud van natuur, landschap en milieu in Bolsward en omgeving op de
kaart gezet.
Of dat in de toekomst zo blijft? Wat ons betreft zeker, maar wellicht in een nieuw en
modern jasje. Misschien wel een jas die u of jou past.
Evert Salverda,
Voorzitter
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert
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- - -Januari- - Op de fiets naar het werk met Fietsen Scoort.
In januari 2011 heeft de werkgroep aandacht geschonken aan de actie Fietsen
Scoort: een actie om meer mensen op de fiets naar het werk te krijgen. Het
stimuleren van het fietsen in Nederland zorgt voor minder auto's op de weg, dus
minder files, en minder CO2-uitstoot. Twee winstpunten dus; het terugdringen van de
uitstoot van CO2 en het terugdringen van files.
Fietsen is ook bewegen. Nog twee pluspunten: dagelijks 30 minuten bewegen houdt
mensen gezond en dringt het ziekteverzuim op de werkplek terug.
Zie www.fietsenscoort.nl.
- - -Februari- - Geen Miljeuhimmeldei in Bolsward.
Door praktische omstandigheden moesten we helaas besluiten om de Miljeuhimmeldei
in 2011 niet te laten doorgaan. We hopen in 2012 het verzamelen van zwerfafval
opnieuw en vooral breder op te pakken.
- - -Maart- - Buurtautonieuws Súdwest Fryslân.
Het gaat best wel goed met de buurtauto, een initiatief van onze werkgroep. Er is een
stabiel deelnemersaantal en een toenemend buurtautogebruik. Door onze actie komt
ook in Sneek de buurtauto ook steeds dichterbij en dat geldt ook voor de veerhaven
in Harlingen . Ook is er aan de provincie Friesland gevraagd of de buurtauto een rol
kan spelen om toekomstige bezuinigingen in het openbaar vervoer op te vangen; dat
wordt nu verder onderzocht. In het voorjaar 2011 heeft een leerling van het Marne
College in het kader van zijn profielwerkstuk een onderzoek gedaan naar de
tevredenheid onder buurtautogebruikers in Bolsward. Dit leverde een zeer positief
beeld op.
Budgetbeurs buurtvereniging Molendraai.
Op 12 Maart zijn wij aanwezig geweest op de budgetbeurs van deze buurtvereniging.
De werkgroep was hier aanwezig met voorlichtingsmateriaal over energiebesparing,
duurzaamheid en met de buurtauto om deze te promoten.
Een avond over Transition Towns.
De heer Jan van der Kroef uit Joure heeft ons op inspirerende wijze vertelt over
Transition Towns. Transition Town is een beweging die zoveel mogelijk lokaal wil
produceren en organiseren, zoals voedsel, energie, etc. en die daarmee een bijdrage
kan leveren aan consuminderen.
De werkgroep wil daarom onderzoeken of Transition Town een plek in Bolsward kan
vinden. De avond werd helaas matig bezocht als gevolg van een communicatiefout.
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- - -April- - Bomenkap A.H. van der Venstraat.
Onze werkgroep heeft in samenspraak met de buurtvereniging van Plan Noord 2
direct actie ondernomen, nadat bleek dat een aannemer onterecht bomen had gekapt
in de A.H. van der Venstraat. Helaas kon dit gebeuren, maar er staan door de inzet
van de buurtvereniging en onze werkgroep inmiddels weer nieuwe bomen. In de wijk
zijn in het kader van boomplantdag overigens nog een aantal extra bomen geplant.
- - -Mei- - Overleg gemeente Súdwest-Fryslân.
Onze werkgroep heeft een eerste overleg gevoerd met een ambtenaar van de
gemeente Súdwest-Fryslân. Er is een aantal belangrijke zaken en vragen voorgelegd
en besproken. Er werd gesproken over boomplantdag, geluidsoverlast A7, inrichting
Marne industrieterrein, vorming koepelorganisatie in de nieuwe gemeente en
structureel jaarlijks overleg.
- - -Juni- - A7-Geluidsoverlast.
Onze werkgroep had naar aanleiding van klachten over toenemende geluidsoverlast
door het verkeer van de A7 enkele oproepen in het Bolswards Nieuwsblad geplaatst
met het verzoek om overlast te melden. Dat leverde ruim veertig reacties: voor ons is
dat het signaal dat er zeker sprake is van een hinderlijke situatie die op korte
termijn aandacht verdient.
Daarom hebben we een dringend verzoek om adequate maatregelen te treffen aan
Rijkswaterstaat Noord Nederland voorgelegd. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat
ze zowel de brug als het asfalt wil gaan aanpakken om zo de onacceptabele
geluidsoverlast op te lossen.
Ook is er een overleg geweest met de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente
neemt ook haar verantwoordelijkheid en stelt alles in het werk om tot een normale en
leefbare situatie rondom de A7 in Bolsward te komen.
In een reactie op onze vragen schrijft de minister dat er, afhankelijk van de
uitkomsten van een geluidsonderzoek in 2012, eerst in de periode 2014-2018
geluidsmaatregelen bij Bolsward kunnen worden getroffen. Onze werkgroep vindt dat
een snelheidsverhoging naar 130 km/u gekoppeld aan een ‘belofte’ te laat zal komen.
We hebben daarom CDA Tweede Kamerlid Sander de Rouwe voor advies benaderd. Als
werkgroep hebben we veel tijd geïnvesteerd in deze problematiek.
Van Rijkswaterstaat ontvingen wij een bericht dat er hier en daar twijfel bestond of
het herplantplan A7 wel conform is uitgevoerd. Na onderzoek is geconcludeerd dat de
herplant op een paar details na correct is uitgevoerd. De aanplant heeft nu tijd nodig
om te groeien (minimaal vijf jaar), en daardoor lijkt het nu nog alsof de ontstane
gaten niet worden gevuld. Er zal een medewerker van RWS Wegendistrict Friesland
met de aannemer ter plekke nog een keer kritisch naar de herplant kijken.
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- - -Juli/Augustus- - EKO-tellingen 2011.
Dit jaar deed onze werkgroep opnieuw mee aan de EKO-tellingen. Dit is een meerjaren
onderzoek, waarbij het aanbod van biologische en Fairtrade-producten van lokale
supermarkten gemeten wordt. Natuurlijk namen wij de telling in Bolsward graag voor
onze rekening. Dit jaar waren de tellingen in augustus. De milieuwerkgroep is heel blij
dat het aantal getelde biologische- en Fairtrade-producten enorm is toegenomen.
- - -September- - Sinneboatrace 2012.
In 2012 gaan leerlingen van het Marne College meedoen met de Frisian Solar
Challenge 2012: een wedstrijd voor zonneboten langs de Friese Elfsteden. De school
doet in onze opdracht voor de vierde keer mee aan deze tweejaarlijkse wedstrijd.
Daarom zijn enkele leden van onze werkgroep, samen met docenten en leerlingen van
het Marne College, druk bezig met de voorbereidingen voor de race. Dankzij een in
dat kader gesteld bezoek van een delegatie van de Organisatie Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kon de delegatie ervaren hoe deze schooljongeren op een positieve wijze betrekt bij duurzaamheidsprojecten.
- - -Oktober- - Educatie: excursie Marne College.
Het Marne College had ons gevraagd om in het kader van een lessenserie over Groen
een excursieprogramma voor VMBO-leerlingen naar duurzame bedrijven te
organiseren. De werkgroep doet dit natuurlijk graag, want contact met jongeren over
milieu en duurzaamheid is belangrijk. Op het programma stonden bijvoorbeeld
bezoeken aan Lankhorst Recycling, de Waterzuivering, Eko Pluimveehouderij Ykema
en biologisch boer Henk Brandsma, Rentex Floron en Schaap Biogas. Leerlingen
hadden zich in de lessen voorbereid op deze excursie die in december plaatsvond.
Nacht van de Nacht.
In oktober dit jaar werd tijdens de Nacht van de Nacht –een initiatief dat aandacht
vraagt voor de toenemende lichtvervuiling- een wandeling in het donker over het
platteland rondom Bolsward georganiseerd. Titus Hettinga, lid van de werkgroep,
heeft een donderpreek verzorgd over te veel licht in de nacht. De avond werd
bezocht door ongeveer dertig personen.
Een dag met mevr. Janine Schreurs over consuminderen.
De gemeente Súdwest-Fryslân, Groen Links, het Ruilnetwerk Bolsward, het MarneCollege en onze werkgroep organiseerden een themabijeenkomst over het
terugdringen van overconsumptie en de positieve invloed daarvan op onze
portemonnee en ons milieu. ’s Middags werden er boeiende sessies gehouden met
leerlingen van het Marne College, en ’s-avonds was er een open avond die veel
belangstellenden trok. Deze avond sloot naadloos aan bij een eerdere avond over de
beweging Transition Towns.

- - -November- - Heempark Heeg: De moeite waard!
In november dit jaar vond dit jaar de landelijke natuurwerkdag plaats. Onze
werkgroep heeft hier, samen met onze maatschappelijke stagiaire, aan meegedaan
door in het Heempark Heeg te helpen bij het winterklaar maken, bijvoorbeeld met
snoei- en opruimwerkzaamheden. Er waren vele vrijwilligers gekomen om te helpen.
Verder was het voor onze werkgroep een goede gelegenheid om eens kennis te maken
met andere natuurorganisaties in de gemeente Súdwest-Fryslan.
- - -December - - Buurtautonieuws.
Na een proefperiode van enkele maanden is helaas gebleken dat een derde buurtauto
in Bolsward niet haalbaar is, maar er blijven wel twee buurtauto’s in Bolsward. Van
deze auto’s wordt gelukkig nog voldoende gebruik gemaakt.
Er werd verder een speciale ledenwerfactie in het nieuwe Hartwerdervaartplan
gehouden, misschien dat er daardoor nieuwe deelnemers komen en dat er dan toch
weer een derde buurtauto in Bolsward komt. Voor informatie zie www.buurtauto.nl
-

- -Algemeen- - -

Stichting Duurzame Energie Bolsward. (SDEB)
De milieuwerkgroep Bolsward neemt deel in de SDEB. Deze stichting richt zich op de
productie van alternatieve energie, zoals wind- en zonne-energie. Er ligt een aantal
plannen klaar om uitgevoerd te worden. In opdracht van deze stichting hebben twee
leerlingen van het Marne College een profielwerkstuk gemaakt over de energiewinst
bij het gebruik van energiezuinige apparatuur in Bolsward. Daar kan nog veel winst
worden behaald, zo blijkt uit het onderzoek.
Provinciaal verkeers- en vervoersplan.
De milieuwerkgroep heeft haar visie gegeven op het provinciaal verkeers- en
vervoersplan en dan met name het openbaar vervoer voor de stad Bolsward en
omgeving.
Wijken in het groen.
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een bedrag van € 25.000,- beschikbaar gesteld
voor de groenherinrichting van onze stad. Namens onze werkgroep hebben twee
personen zitting genomen in de groencommissie over de inzet van het beschikbare
geld.
Overleg met woningcorporatie Elkien.
Er is een positief overleg geweest met Woningcorporatie Elkien over een aantal
duurzame thema’s. Gesproken is over het duurzame renovatieproject in wijk Noord 1,
het plaatsen van extra zonnepanelen op de Boudewijnflat en een actie met

zonneboilers. Afgesproken is verder dat onze werkgroep in januari 2012 mee doet aan
een voorlichtingsactie over energiebesparing in wijk Noord 2,.
Overlijden Herman van der Meer.
In 2011 overleed ons ex-bestuurslid Herman van der Meer. Herman heeft veel
betekend voor onze werkgroep en is vooral bekend geworden met zijn inzameling van
plastic afval. We hebben in de lokale krant en op onze website aandacht aan het
overlijden van Herman van der Meer besteed.
Koepel Natuur- en Milieuorganisaties Súdwest-Fryslân.
Onze werkgroep heeft in 2011 veel tijd gestoken in de oprichting van de koepel van
natuur- en milieuorganisaties in onze nieuwe gemeente. Deze koepel zou een centraal
aanspreekpunt zijn voor de gemeente op het gebied van natuur, milieu en
duurzaamheid. Samen met de Friese Milieu Federatie wordt nu gewerkt aan een
passend concept.
Contacten in 2011.
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert onderhoudt contacten met:
- Leefbaar Friesland Bolsward
- Het Ruilnetwerk Bolsward
- Stipepunt Bolsward
- Gemeente Súdwest-Fryslân
- Politieke partijen Súdwest-Fryslân
- Lokale natuur- en milieuorganisaties uit de gemeente Súdwest-Fryslân
- De Friese Milieu Federatie
- Vereniging Milieudefensie
- Stichting Natuur en Milieu
- Tûmba (centrum voor duurzame ontwikkeling oer de grinzen)
- Provincie Fryslân
- Marne College
- Bedrijven uit Bolsward
- Buurtverenigingen De Molendraai en Noord 2.
- Woningcorporatie Elkien
Dagelijks bestuur.
Het dagelijkse bestuur van Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert bestaat uit:
Voorzitter en Financiën:
Evert Salverda
Secretariaat:
Titus Hettinga
PR en Communicatie:
Evert Salverda
Energie:
Hilbrand Schuurmans
Transition Town:
Ysbrand Galama
Groen, Water, Landbouw en Voedsel: Titus Hettinga
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Techniek en Milieu:
Onderwijs en educatie:
Verkeer, Vervoer en R.O.:
Afval:

Douwe Venema, Hilbrand Schuurmans,
Piet Mollema
Michiel Galama, Evert Salverda, Piet Mollema
Douwe Venema en Evert Salverda
Evert Salverda

Bestuur, organisatie en achterban.
- 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 verschijnt er een jaarverslag
- Nieuws wordt regelmatig in de lokale kranten en op onze website gepubliceerd
- Onder de leden rouleert regelmatig een leesportefeuille met vakliteratuur.
- De belangstelling voor Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert neemt weer toe.
Op 1 januari 2011 waren er 32 geïnteresseerden en donateurs. Op het eind van
het jaar waren dat er 34.
- Zij ontvangen twee à drie keer per jaar een nieuwsbrief en daarnaast een
jaarverslag. Ook worden ze uitgenodigd voor onze activiteiten.
- Een groot deel van de inkomsten is van hen afkomstig. Doordat wij ook in 2011
een ANBI-status hadden, zijn de giften fiscaal aftrekbaar.
Maatschappelijke stagiaire.
Dit jaar (en deels in 2012) hebben we een maatschappelijke stagiaire van het
Bogerman gehad. Het leek ons leuk om dit jaarverslag af te sluiten met een berichtje
van hem. Onderstaand zijn verhaal.
Ik ben Ids Boonstra de maatschappelijke stagiaire die zijn stage –totaal 30 uur- bij
de Miljeu Wurkgroep Boalsert heeft gedaan. Van Evert Salverda, mijn
stagebegeleider, moest ik een berichtje van mezelf in het jaarverslag schrijven, maar
ik heb geen idee wat ik moet schrijven. Dus ik heb bedacht dat ik mezelf voorstel.
Ik ben Ids Boonstra, 14 jaar, en doe dus mijn maatschappelijke stage bij de Miljeu
Wurkgroep Bolsward. Ik zit op het Bogerman, doe Gymnasium en zit in de 3e klas. Ik
woon in Folsgare, een dorpje vlakbij Sneek. Dit jaar moeten de leerlingen uit de 3e
klas van Bogerman dus al een maatschappelijke stage doen. Bij de vacatures van
natuur stond de Miljeu Wurkgroep Bolsward, en ik dacht het lijkt me wel eens leuk om
daar te gaan kijken. En inderdaad, een aantal activiteiten was erg leuk, zoals de Nacht
van de Nacht en de Natuurwerkdag in Heeg. Sommige waren dan wel wat minder leuk,
zoals een vergadering bijwonen en een verslag daarvan maken, maar dat maakt me niet
zoveel uit. De tijd ging wel snel voorbij, dus ben ik (begin 2012) al bijna klaar met mijn
stage.

Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert
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Financiën 2011
Ontvangsten
Subsidies incidentele
projecten
Donaties/ giften
Bijdrage onkosten ²
Mutatie banksaldo

Totaal ontvangsten

2011

€
€
€
€

€

275,00
653,07
300,00
372,40

1.600,47

Begroting

€
€
€
€

325,00
725,00
000,00
000,00

€ 1050,00

Uitgaven

Projecten/acties 2011
Contributies KvK/FMF
Diverse kosten
Bankkosten
Administratie/
Secretariaatskosten
Vergoeding onkosten ²
Representatiekosten
Bijdrage SDE
Lening SDE¹
Onvoorzien

Totaal uitgaven

2011

€ 550,20
€ 36,64
€ 12,50
€ 15,00

Begroting

€
€
€
€

500,00
40,00
150,00
20,00

€
€
€
€
€
€

173,60
300,00
89,66
52,78
370,09
00,00

€
€
€
€
€
€

75,00
00,00
65,00
00,00
00,00
200,00

€

1600,47

€

1050,00

Toelichting :

Overzicht mutatie
banksaldo
Jaar 2011
ABN-AMRO
58.00.57.798
Saldo per 01-012011
Saldo vermindering
na mutaties
Saldo per 31-122011

¹ Het betreft hier een voorschot notariskosten oprichting SDE
² Het betreft hier een vergoeding onkosten die weer als gift
retour is gekomen

€

1.893,93

€

372,40

€

1.521,53

Balans per 31-12-2011

Bank ABN-AMRO 58.00.57.798
Lening SDE Bolsward

Totaal

€
€

€

Debet
1.521,53 Crediteuren
370,09 Reservering Jubileum 2013
Reservering activiteiten 2011/12
Reserve per 31-12-2011

Credit

1.891,62 Totaal

€
€
€
€

750,00
250,00
891,62

€

1.891,62

Toelichting: n.v.t.

Bank ABN-AMRO 58.00.57.798

Totaal

€

€

Balans per 31-12-2010
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

Tot slot

Gezien het feit dat de Stichting Miljeuwurkgroep Boalsert geen structurele subsidies of bijdragen
ontvangt en grotendeels afhankelijk is van particuliere giften en incidentele gemeentelijke bijdragen,
is de financiële positie goed te noemen. Ondanks het zeer 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 bestuur is hier zeker
debet aan.
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert

Bolsward, juni 2012
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