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Geachte heer/mevrouw,
2013: 25 jaar Miljeu Wurkgroep Boalsert
Als voorzitter schrijf ik deze woorden met een zekere trots op papier. Een actieve werkgroep,
gedragen door een enthousiast team gedreven vrijwilligers, die al 25 jaar lang opkomt voor
natuur en milieu is niet niks. 25 jaar Miljeu Wurkgroep Boalsert dankzij al die mensen die
ons ondersteunen, op welke wijze dan ook: super!
In 1988 kwam er vanuit de landelijke kerken een beweging (Conciliair Proces) op gang waarbij
aandacht werd gevraagd voor “de heelheid van de schepping”. Kerken vroegen aandacht voor
de natuur en een gezond en goed (leef-)milieu. Een aantal Bolswarders haakte hierop in, onder
andere door het oprichten van zogenaamde Ecoteams. Vanuit deze teams gingen groepjes
mensen actief aan de slag met energiebesparing, afvalvermindering, alternatief vervoer etc.
Deelnemers in deze teams kwamen op het idee om zich structureel te organiseren en zo werd
de Milieu Wurkgroep Boalsert “geboren”.
Na 25 jaar is deze groep nog steeds springlevend en niet meer weg te denken uit de stad
Bolsward en de Gemeente Súdwest-Fryslân. Daar zijn wij als bestuur met recht trots op! In
2013 hopen wij ons jubileum samen met u op een feestelijke wijze te vieren.
Jubileumactiviteiten
Naast voorgenomen activiteiten tijdens de Heamieldagen en met het Marne College, willen wij
dit jubileumjaar op 26 oktober 2013 op bijzondere wijze afsluiten tijdens de Nacht van de
Nacht. Noteert u deze datum alvast in uw agenda, want het belooft een bijzondere editie te
worden.
Activiteiten najaar 2012
Geluidsoverlast A7
In de afgelopen maanden is er door onze werkgroep veel aandacht geschonken aan nieuwe
klachten over geluidsoverlast vanaf de A7. Regelmatig hebben we hierover contact met
Rijkswaterstaat. RWS heeft inmiddels de nodige noodreparaties verricht en daarmee is de
situatie weer enigszins acceptabel. Na de zomer van 2013 wordt de Kruiswaterbrug definitief
aangepakt en zal deze aan de nieuwste geluidsnormen voldoen. In de jaren na 2013 wordt ook
het wegdek vernieuwd en dan zullen de nieuw geplante bomen voldoende volume krijgen. Wij
verwachten dat de geluidsoverlast dan op een acceptabel niveau zal liggen.
Bomen en Groen
Recente kapwerkzaamheden nabij het Marne-industrieterrein hebben onze aandacht gevraagd.
Het lijkt alsof er tegen de afspraken in, alsnog een zichtlocatie is gecreëerd. Inspectie heeft ons
geleerd dat er zeer rigoureus is gesnoeid, maar ook dat volgens onze inschatting de begroeiing
zich op termijn zal herstellen. Daarom richten we nu onze aandacht op het project “Marne in het
Groen”. Dit project, uit de tijd van de gemeente Bolsward, dat het Marne-industrieterrein een
groene uitstraling moet geven, ligt al jaren op de plank. Gezien de recente kaalslag wordt het
echt tijd om hier nu eens daadwerkelijk een begin mee te maken.
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Verder willen wij met de gemeente Súdwest-Fryslân rond de tafel over de uitvoering van het
project “Binnenstad in het Groen”. Onze werkgroep was hier actief bij betrokken, maar kan niet
anders concluderen dan dat de uitvoering te wensen over heeft gelaten, omdat het onvolledig
en niet binnen de afgesproken termijn is uitgevoerd.
Onze werkgroep heeft de nodige input geleverd voor het nieuwe bomenbeleidsplan van de
gemeente Súdwest-Fryslân, vooral dankzij de geweldige inzet van Obe van der Meer. Mensen
als Obe zijn voor ons werk van onschatbare waarde. Als waardering hebben we hem daarom
onlangs een bos bloemen aangeboden.
Groen Kennisnetwerk in Súdwest-Fryslân
Wij hebben u al eens eerder geïnformeerd over de oprichting van een Groen Kennisnetwerk in
de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. Dit kennisnetwerk moet een centrale functie krijgen met
betrekking tot vragen en onderwerpen rondom natuur en milieu in onze gemeente. Daardoor
ontstaat er één efficiënt aanspreekpunt voor de gemeente. Na overleg met wethouder mevrouw
Akkerman is het ons duidelijk geworden dat de gemeente dit netwerk graag ziet ontstaan, maar
dat ze dit niet gaat faciliteren. Samen met de Friese Milieu Federatie gaan we opnieuw natuuren milieugroepen in onze gemeente benaderen om te kijken of dit netwerk alsnog kan worden
gerealiseerd. Onderzocht wordt verder hoe inwoners van onze gemeente input voor het netwerk
kunnen leveren: dat zou voor een welkome verbreding zorgen.
Verkeer en vervoer
Openbaar Vervoer
Na de invoering van de nieuwe dienstregeling van Arriva per 9 december 2012 bereikten ons
klachten over slechte aansluitingen, met name ’s-avonds en in het weekend. Vooral het feit dat
er op die momenten bijna tegelijk twee bussen (lijn 92 en 350) vanuit Bolsward vertrekken en
vervolgens een uur lang niets, valt slecht. Wij zullen de klachten inventariseren en richting
Arriva en de provincie communiceren. U kunt uw klachten ook bij ons melden via
info@milieugroepbolsward.nl.
Buurtauto Bolsward
In het NRC van afgelopen week kon men lezen dat deelautogebruik, met een toename van 26%
in 2012, een spectaculaire vlucht neemt. Let wel: het gaat hier vooral om de grote steden! In
Bolsward staan op dit moment nog steeds twee deel- of buurtauto’s. Dat gaat op zich redelijk,
maar om de toekomst te borgen, is het toch wel noodzakelijk dat er nieuwe leden bijkomen.
Hebt u belangstelling, kijk dan op de site www.mywheels.nl of neem contact op met de lokale
coördinator Evert Salverda tel. 051573812 of e-mail mwboalsert@hetnet.nl.
Communicatie
Via het Bolswards Nieuwsblad, TV Bolsward en via onze site www.milieugroepbolsward.nl kunt u
steeds vaker de meeste recente informatie van onze werkgroep volgen. De maandelijkse
nieuwsbrief wordt daarom omgezet in een periodieke nieuwsbrief die twee tot driemaal per jaar
verschijnt. U kunt ons verder volgen via Twitter@MGBolsward.nl. We hopen in 2013 eindelijk
actief te worden op Facebook: de eerste stappen zijn gezet.
Ten slotte
Hebt u vragen of wilt u actief worden in onze werkgroep? Neem dan contact op met ons
secretariaat, de heer T. Hettinga, tel. 0515572507 / e-mail info@milieu@groepbolsward.nl of
met de voorzitter, de heer E. Salverda tel. 0515573812 / e-mail mwboalsert@hetnet.nl.
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert wenst u goede kerstdagen en een gelukkig, gezond en
vooral groen jaar 2013 toe.
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert

Evert Salverda, voorzitter.
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