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Nieuwsbrief 01-2010

Zomer 2010

Maandelijks kunt u onze vele activiteiten volgen via de rubriek “Miljeu Wurkgroep
informeert” in de huis-aan-huiseditie van het Bolswards Nieuwsblad. Ook op onze
website www.miljeuwurkgroepboalsert.nl vindt u steeds de laatste informatie. Op deze
wijze informeren wij u, en inwoners van Bolsward en omgeving, up to date over ons
werk.
Toch willen wij u twee maal per jaar persoonlijk op de hoogte brengen van
ontwikkelingen bij onze werkgroep, immers u bent als belangstellende of als donateur
erg belangrijk voor onze organisatie. U treft verder bij deze nieuwsbrief ons jaarverslag
2009 aan en –voor zover dat van toepassing is- een verzoek om uw jaarlijkse bijdrage
over te maken.
Toekomst Miljeu Wurkgroep
In het afgelopen voorjaar heeft het bestuur onder leiding van de heer Martin Wijnia een
aantal gesprekken gehouden over de toekomst van de werkgroep. In ieder geval werd
unaniem de intentie uitgesproken om door te gaan op weg naar ons 25-jarig jubileum.
We hebben met name gesproken over een herverdeling van taken, de
bestuurssamenstelling, communicatie, het streven om onze achterban breder te maken
en onze positie in de nieuwe gemeente.
Na de vakantieperiode hopen we de taakverdeling verder op te pakken. Punt hierin blijft
wel, de bezetting van het secretariaat: we hebben inmiddels een vacature voor
secretariële ondersteuning ingediend bij “It Stipepunt voor vrijwilligers”. Verder zullen we
het onderzoek naar mogelijkheden om binnen de nieuwe gemeente met andere milieuen natuurgroepen samen te werken voortzetten.
Nieuw binnen onze organisatie is een portefeuille-indeling, waardoor wij slagvaardiger en
efficiënter kunnen werken. De verantwoordelijkheid ligt daarbij meer bij de
portefeuillehouder. Hieronder treft u de indeling aan:









Energie : Hilbrand Schuurmans
Transition Town : Ysbrand Galama
Groen, Water, Landbouw en Voedsel: Titus Hettinga
Techniek en Milieu: Douwe Venema /Hilbrand Schuurmans
Onderwijs: Michiel Galama
Verkeer, Vervoer en R.O.: Evert Salverda /Douwe Venema
Afval: Evert Salverda

Wat betreft de communicatie: de nieuwe website is bijna klaar en we zullen meer gebruik
maken van moderne middelen als Hyves, MSN en Twitter.
We krijgen inmiddels meer hulp van vrijwilligers die niet direct een bestuursfunctie
ambiëren, maar die ons wel willen ondersteunen met kennis en advies, of die ons
daadwerkelijk helpen bij een bepaald project. Wij ervaren dit als zeer positief, ook voor
de toekomst.
Website
Het onderhoud van onze website www.miljeuwurkgroepboalsert ondervond steeds meer
problemen en dus werd het steeds moeilijker om de site up to date te houden. Gelukkig

kwamen we in contact met mevr. Astrid Wortelboer en die was bereid om onze website in
een nieuw jasje te steken. We moesten daarbij kiezen voor een nieuwe site-naam:
www.milieugroepbolsward.nl. Per 1 juli 2010 hopen we de site definitief in de lucht te
hebben, maar u kunt alvast een kijkje nemen. Het ziet er echt prachtig uit en de
communicatie wordt sterk verbeterd!
Sinneboatrace 2010
Van maandag 5 t/m zaterdag 10 juli 2010 vindt de Frisian Solar challenge –een race voor
boten die varen op zonne-energie plaats. Onze organisatie is betrokken bij de sinneboat
die het Marne College in de vaart brengt. Naast opdrachtgever, verlenen wij technische
assistentie en hebben we mede gezorgd voor de financiering van het project.
Op woensdag 7 juli 2010 is er een rustdag in Bolsward en vinden er diverse activiteiten
plaats. Voor informatie zie: www.frisiansolarchallenge.nl
Excursie Omrin Oudehaske
Vrijdagmiddag 8 oktober 2010 organiseert de Miljeu Wurkgroep een thema-excursie
"Duurzame afvalverwerking" naar Afvalverwerker Omrin te Oudehaske.
U kunt zich nu al aanmelden via mwboalsert@hetnet.nl of via het secretariaat tel. 0515573812. Mede dankzij een bijdrage van de gemeente Bolsward zijn er geen kosten aan
deze excursie verbonden. Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus vol is vol.
Nacht van de Nacht
Noteert u alvast de datum van 30 oktober 2010 in uw agenda. Op die dag willen wij iets
organiseren rondom de jaarlijkse Nacht van de Nacht: een actie waarbij aandacht wordt
gevraagd voor de toenemende lichtvervuiling in ons land.
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan
Wij zijn betrokken geweest bij het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan. Bij de
presentatie van het plan aan de gemeenteraad konden wij ons niet aan de indruk
onttrekken dat er naar wordt gestreefd om praktisch alle openbaar vervoer om de stad
heen te leiden. Dit zou de kwaliteit van openbaar vervoer in Bolsward te veel aantasten
en dat was voor ons aanleiding om een zienswijze in te dienen.
Buurtauto Wheels4All
Sinds begin mei staan er twee buurtauto’s in Bolsward. Een buurtauto deel je met
meerdere personen: dat kan kosten besparen en leidt tot vermindering van de
parkeerdruk. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van zeer schone en milieuvriendelijke
auto’s.
Op de website www.wheels4all treft u alle informatie aan. We zoeken nog deelnemers
dus: heeft u belangstelling neem dan contact op met E. Salverda, e-mailadres
mwboalsert@hetnet.nl of tel. 0515-573812, of meld u aan via de site van Wheels4all.
Stichting Duurzame Energie Bolsward
Onze werkgroep heeft het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een
stichting die zich richt op de productie van duurzame energie. Dankzij enkele bijdragen is
er inmiddels voldoende startkapitaal en kan de stichtingsakte binnenkort worden
gepasseerd, waarna het echte werk kan beginnen. Voor informatie kunt u contact zoeken
met de heer H. Schuurmans, telefoon 0515-574914.
Ten slotte.
Heeft u ons jaarverslag 2009 gelezen, geef het dan door aan iemand anders.
Kent u iemand die belangstelling voor ons werk heeft, laat het ons weten. Wilt u actief
worden? Bel dan met onze voorzitter Titus Hettinga, tel. 0515-572507 of e-mail naar
mwboalsert@hetnet.nl. Jongeren en vrouwen zijn ondervertegenwoordigd, ook in ons
bestuur, dus: welkom!
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert

