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Oeps, daar was hij al: ‘de groene huis-aan-huiskrant‘
Misschien heeft u er nu helemaal geen tijd voor, maar gooi hem niet weg met de
andere bladen, want er staat meer informatie in dan wat wij in een e-mail kunnen
beschrijven en …we hebben er energie in gestoken (hoe kan het anders voor een
energie-coöperatie).
Het is ook een beetje de krant van DEBo, onze Bolswarder energie-coöperatie.
Samen met 37 andere coöperaties in Friesland hebben we er geld in gestoken en het
resultaat mag er zijn.
DEBo is na de oprichting op 29 februari jl. intensief aan de slag gegaan met klanten/ledenwerving.
En met de watersportvereniging wordt intensief gewerkt aan het project: “asbest er
af, zonnepanelen er op”.
Het schiphuis heeft een dakoppervlak van 600 m². Het is de uitdaging van de
watersportvereniging en DEBo om dit dak met zonnepanelen te beleggen en door
middel van de zogenaamde subsidie van de postcoderoosregeling het interessant te
maken voor participatie.
Het is een enorme uitzoekerij van mogelijke subsidies, offertes en externe
financiering om tot een sluitend project te komen. Het moet immers aantrekkelijk zijn
voor de watersportvereniging, voor ons als coöperatie, maar vooral ook voor de
mensen die er een aandeel in willen hebben.
We hopen komende herfst met een uitgewerkt plan te komen.
Maandag 7 maart jl. waren wij present op de CDA themabijeenkomst: MILIEU
MONDIAAL DOOR DUURZAAMHEID LOKAAL in het Atrium in Sneek.
Als MWB vonden we het zinvol de aandacht te vestigen op het naar onze mening
veel te rigoureuze kapregime.

In drie jaar tijd zijn er in en om Bolsward zo’n 250 bomen gekapt en circa 100
plantsoenen omgevormd, en ja, er is vervangende herplant na kap geweest, maar
volstrekt onvoldoende.
Met een Heilig Hartbeeld van het Rooms Katholiek documentatiecentrum hebben we
dit aanschouwelijk gemaakt met de tekst erboven:
“ Te folle kappe giet de skepping oan it hert ‘’.

Als betrokken Bolswarder organisaties hebben we bij het nieuwe Platform Bolsward
gepleit voor het breed bespreekbaar maken van de waterfrontplannen.
Er ligt € 700.000,- te wachten op een goede bestemming; volgens ons moet ieder die
dat wil daar zijn oordeel over kunnen geven.
Donderdag14 april jl. was in Oosterend een vervolgbespreking van Wetterskip
Fryslân over het toekomstig waterbeheer in ‘’de Greidhoeke“. Als MWB zijn we
daarbij betrokken.
De inspraak over de kruising in de provinciale weg aan de westkant van Bolsward is
afgerond. Het wachten is nu op de uitvoering van zowel de kruising als het nieuwe
busstation aan de Twibaksdyk.
Het busstation bij de Snekerpoort wordt dan parkeerterrein.

Titus Hettinga (skr. MWB & f.s. DEBo)

