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Nieuwsbrief 01-2011

Zomer 2011

Met veel plezier bieden wij u onze nieuwsbrief zomer 2011 aan. Naast de maandelijkse
rubriek in het Bolswards Nieuwsblad en de informatie op onze website vinden wij het
toch ook belangrijk om u tweemaal per jaar via een gewone nieuwsbrief op de hoogte te
brengen van ons reilen en zeilen.
Jaarverslag 2010
U treft hierbij ons jaarverslag 2010 aan. Dit verslag geeft een goed beeld van wat onze
werkgroep zoal in een jaar tot stand weet te brengen. Eerlijk is eerlijk: we zijn er best
wel trots op dat onze werkgroep al 23 jaar lang de belangen van Natuur en Milieu in de
stad Bolsward met zoveel plezier en inzet behartigt en verdedigt! Met dit jaarverslag wil
onze stichting ook laten zien dat zij transparant is en dat zij de ontvangen financiële
middelen op een correcte wijze besteedt. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit
verslag, neem dan gerust contact op met onze voorzitter Evert Salverda (tel.
0515573812 / e-mail mwboalsert@hetnet.nl). Heeft u dit verslag gelezen, geef het dan
door aan iemand die wellicht geïnteresseerd is in ons werk. Belangstellenden en
donateurs zijn altijd welkom!
Jaardonatie 2011
Mensen die ons financieel ondersteunen, treffen bijgaand het verzoek aan om de
jaardonatie 2011 aan ons over te maken. Heeft u geen jaarlijkse toezegging gedaan, dan
kunt u ons uiteraard altijd ondersteunen door een eenmalige vrijwillige bijdrage over te
maken op onze rekening bij ABN-AMRO nr. 58.00.57.798.
Oprichting koepelorganisatie Milieu- en Natuurorganisaties Súdwest-Fryslân.
Onze werkgroep heeft het initiatief genomen om in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân
te komen tot een koepelorganisatie van Natuur- en Milieugroepen die binnen deze
gemeente actief zijn. Zij willen graag een krachtige organisatie neerzetten; een
organisatie die een sterke gesprekspartner vormt voor de gemeente. Door krachten te
bundelen wordt dit mogelijk met als bijkomend voordeel dat de aangesloten organisaties
elkaar ook nog eens kunnen versterken door kennis te delen. Inmiddels zijn de
conceptstatuten van de Koepel klaar en heeft er zelfs al een eerste overleg met de
gemeente plaatsgevonden. De aangesloten organisaties blijven uiteraard onder eigen
naam hun activiteiten voortzetten.
Geluidsoverlast A7
Naar aanleiding van diverse signalen over de toename van geluidsoverlast door het
verkeer op de A7 bij Bolsward hebben wij een oproep geplaatst in het Bolswards
Nieuwsblad. Dit heeft ongeveer 40 reacties opgeleverd van mensen die de
geluidsoverlast hinderlijk en onacceptabel vinden. Wij hebben inmiddels een brief
verzonden naar Rijkswaterstaat (RWS) en die heeft erin geresulteerd dat we op 8 juni
2011 met RWS in gesprek gaan. In het Bolswards Nieuwsblad of via onze site kunt u het
resultaat van onze actie volgen. De brief aan RWS kunt u elders op deze site integraal
terugvinden.

11 oktober 2011: Lezingen over Consumeren en Duurzaamheid
In samenwerking met het Ruilnetwerk Bolsward, het Marne College en onze werkgroep
zal mevrouw dr. Jeanine Schreurs op 11 oktober 2011 een bijzonder interessante lezing
houden over hoe wij, door ons consumptiepatroon aan te passen, een duurzame
levensstijl kunnen bevorderen. Mevrouw Schreurs is op dit onderwerp gepromoveerd.
Bedoeling is dat zij overdag een gastcollege voor leerlingen van het Marne College
verzorgt en dat zij ’s avonds een lezing voor andere belangstellenden houdt. Noteer deze
datum dus alvast in uw agenda. Voor meer informatie over dr. Schreurs, zie haar website
www.jeanineschreurs.nl.
Project met afval
Eén van onze belangstellenden heeft aangeboden om in het seizoen 2011/2012 een
project over afval op te zetten. Een dergelijk initiatief wordt door onze werkgroep zeer
gewaardeerd. We hopen binnenkort met hem te overleggen over de opzet en zullen u
hierover via onze site informeren.
Buurtauto Wheels4All
De buurtauto in Bolsward draait op dit moment goed, maar….we willen graag uitbreiden
met een derde auto om de kwaliteit te verhogen. Met drie auto’s is er meer keuze en
kunnen we de standplaatsen aanpassen, waardoor de spreiding van de auto’s in de stad
Bolsward wordt verbeterd. Heeft u belangstelling of kent u mensen die in deelname aan
het buurtautoproject Bolsward zijn geïnteresseerd, neem dan contact op met de lokale
coördinator Súdwest-Fryslân –de heer Evert Salverda- tel. 0515573812 / e-mail
mwboalsert@hetnet.nl. Voor informatie over de buurtauto zie www.wheels4all.nl. De
buurtauto is een initiatief van Miljeu Wurkgroep Boalsert.
Profielwerkstukken
Drie jongeren hebben in onze opdracht een profielwerkstuk voor hun eindexamen HAVO
gemaakt. Onderwerpen waren “Energiebesparing in Bolsward door inzet van
energiezuinige apparatuur” en “De buurtauto in Bolsward: een tevredenheidonderzoek”.
Het was inspirerend en zinvol om met deze jongeren samen te werken en hen op deze
wijze te betrekken bij milieu en duurzaamheid.
25-jarig jubileum Miljeu Wurkgroep Boalsert in 2013
Het bestuur van Miljeu Wurkgroep Boalsert is inmiddels bezig met de eerste
voorbereidingen voor het 25-jarig jubileum van de werkgroep in 2013. Als u voorstellen
of ideeën voor ons jubileum heeft, breng deze dan gerust bij ons in. Samen met u willen
we er een mooi iets van maken.
Overlijden Herman van de Meer
Op 13 mei 2011 overleed ons vroegere bestuurslid en erelid Herman van der Meer op de
leeftijd van 86 jaar. Herman heeft ruim twintig jaar terug veel betekend voor onze
werkgroep, bestuurlijk maar ook praktisch. Op onze site is er daarom een speciale “In
Memoriam” voor hem geplaatst.
Ten slotte
Ons bestuur is inmiddels op sterkte, maar we zoeken nog steeds dringend
administratieve ondersteuning voor ons secretariaat. Wie is er geïnteresseerd in deze
zinvolle en gezellige vrijwilligersfunctie??
Voor beide zaken kunt u contact opnemen met ons secretariaat (De heer T. Hettinga, tel.
0515572507 / e-mail info@milieugroepbolsward.nl.)
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