Nieuwsbrief december 2015
Er is een roos ontsprongen, uit ene
nu heeft zij bloem gebracht,
in 't midden van de winter
want de winter is te zacht (maak ik er van)
En de winter krimpt.
Er komen egels uit hun winterslaap; er is geen sneeuw maar wel een sneeuwklokje;
lieveheersbeestjes komen tevoorschijn en soms zoemt er een bij voorbij; een fuut zit te
broeden in de Hartwerdervaart…
Het wordt wel wat eentonig elke keer de temperatuurrecords te benoemen, maar ze zijn
nu wel heel extreem.
Toch zijn er nog steeds mensen die beweren dat de mens hier geen invloed op heeft,
en dat we in de toekomst pienter genoeg zullen zijn om voor elk probleem een
oplossing te bedenken.
Meer waarde kunnen we hechten lijkt mij aan de klimaatwetenschapper van Nederland:
professor Pier Vellinga, geboren in Nijland en onze gastspreker in 2003 op het 15-jarig
bestaan van MWB. Hij was toen al zo’n vijftien jaar bezig met klimaatverandering. Iets
wat nu met de ‘klimaatconferentie Parijs‘ eindelijk doordringt bij de wereldpolitiek, ook al
gaat het akkoord pas in over vijf jaar. Vooralsnog gelden voor Nederland dus de
landelijke doelstellingen: 14% duurzame energie in 2020 en 25% minder uitstoot van
CO2.
Om die uitstootvermindering te verkrijgen, kan het best gebeuren dat er in navolging
van Canada en Australië een CO2-belasting komt. Bedrijven die de omslag niet maken bijvoorbeeld sommige grote energiebedrijven- worden daarmee geraakt.
Vellinga ziet in de toekomst totaal andere machtsverhoudingen. Verhoudingen die nu
nog in stand gehouden worden door de landen die fossiele brandstof leveren en die dat
het meest benutten.
Volgens hem worden lokale regio’s zelfstandiger op het gebied van energievoorziening.
Het is die verzelfstandiging en verduurzaming op het gebied van energievoorziening die
de Miljeu Wurkgroep Boalsert er toe heeft gebracht een energie-coöperatie op te
richten. En nu het lidmaatschap van Coöp. Fryslân is verkregen, hebben we alles rond
en kunnen we ons presenteren als wederverkoper van duurzame energie. Op kleine
schaal zijn we daar al druk mee bezig, maar we moeten nu de slag maken naar een
Bolswardbrede bekendheid.
Hoe doen we dat??
Misschien brengt Naomi Klein ons op een idee. Zij is een Canadese journaliste,
publiciste en activiste. In 2009 begon ze zich te focussen op milieu, vooral op

klimaatverandering. Dit resulteerde in 2014 in haar vierde boek: ‘No time: verander nu,
voor het klimaat alles verandert’.
Klein denkt dat de klimaatcrisis alleen kan worden bedwongen als er ook verandering
komt in het neoliberale marktfundamentalisme, dat verkwistende consumptie stimuleert
en heeft geresulteerd in megafusies en privatisering van de publieke sector.
2016 is een schrikkeljaar (Engels: Leap year), een noodzakelijke aanpassing aan de
wetten van de aarde omdat we anders niet goed uitkomen.
Klein wil op 29 februari (Leap Day) een ‘sprong’ maken met een werelddag voor
klimaatrechtvaardigheid, ook een noodzakelijke aanpassing als we maar willen.

“At wy wolle kinne wy 29 febrewaris
in -Ljep Dei- organiseare!“
Een presentatie van onze eigen
Energie Coöperatie: DEBo
(Duorsume Enerzjy Boalsert),
om zoals Vellinga zegt:
“Lokale regio’s worden zelfstandiger
op het gebied van energievoorziening“.

Platform Bolsward
Een sprong wordt ook gemaakt op 7 januari 2016 met de presentatie van het nieuwe
Platform Bolsward. Er is veel werk verricht om tot een breed gedragen opzet te komen.
Als MWB waren we vertegenwoordigd in ‘Stadsbelang‘ en hebben zo meegewerkt aan
de totstandkoming van het nieuwe Platform. In de nieuwe opzet zijn we daar niet meer
rechtstreeks in vertegenwoordigd, maar wel via de sector ‘Wonen‘. We hebben goede
contacten met de wijkorganisaties en onze activiteiten hebben alles te maken met een
goed woonklimaat.
Zo is er behoorlijke zorg over het gemeentelijk groenbeleid. Er moet drastisch bezuinigd
worden en dat heeft zijn weerslag op de uitvoering. Er wordt veel gekapt en omgevormd
naar gazon. MWB probeert in overleg zo veel mogelijk te behouden en bij kap
herplanting te bevorderen.
De kastanjebomen op de terpen aan de oostkant van Bolsward staan voor een deel in
het water, in overleg gaan we daar wat aan doen.
Bij het Marne College planten we in samenwerking met leerlingen een nieuw
klimaatbosje, de drie walnootbomen worden beschikbaar gesteld door SWF.
In het kader van de iepziektebestrijding worden resistente iepen aangeboden, ieder die
er plek voor heeft kan gratis een iepenboom krijgen. En in de wijk Middelsee zoeken we
mensen die er aardigheid aan hebben om het fruithofje tussen de Hartwerdervaart en
De Blinker op te knappen.

In het nieuwe jaar hoort u meer van ons.
Rest ons nu u allen een goed schrikkeljaar toe te wensen, met voor ons allen een
sprong in een gezonde en duurzame richting.
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