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Miljeu Wurkgroep informeert : nieuwsbrief 09-2009
De zomervakantie is voorbij en wij hopen van harte dat u van de vele mooie zomerdagen
hebt genoten. Eén opvallend bericht: “dit was de negende warme zomer op een rij en
zelfs westenwind brengt geen verkoeling meer”. Toch wel even iets om bij stil te staan!
De meeste activiteiten zijn opgestart en ook voor ons als werkgroep is het eerste overleg
al weer achter de rug. We zijn druk bezig met plannen voor het jaar 2009/2010.
Daarnaast gaat het bestuur van onze stichting binnenkort in een brainstormsessie praten
over de toekomst van onze werkgroep. Onderwerpen als beleid, organisatie en bestuur,
PR en communicatie en onze positie in de nieuwe gemeente zullen daarbij centraal staan.
Jaarverslag 2008
Ons jaarverslag 2008 is –door omstandigheden vertraagd- verschenen. Dit verslag is
bijgevoegd. Heeft u er vragen over neem dan gerust contact met ons op. Tip: gooi het
verslag na lezing niet bij het oud papier, maar geef het verslag door aan een
geïnteresseerde!
Activiteiten
In het eerste halfjaar van 2009 heeft de werkgroep tal van activiteiten uitgevoerd. In het
kort noemen we u: de miljeuhimmeldei, het gastcollege van dr. Pytrik Reidsma over
Landbouw en Klimaatverandering op het Marne College, de introductie van de buurtauto
en de voorbereidende werkzaamheden voor de Sinneboatrace 2010. Verder zijn we op
verzoek van de gemeente Bolsward betrokken bij het overleg openbaar vervoer, de
evaluatie van het reclamebeleid, de workshop Verkeer en Vervoer en het natuurplan
rondom de ijsbaan.
Resultaten Lokale Duurzaamheidsmeter 2009
De werkgroep heeft samen met leden van Leefbaar Friesland en het WMO Platform de
lokale duurzaamheidsmeter 2009 ingevuld. We willen zo na gaan hoe Bolsward de
afgelopen jaren heeft gepresteerd op het gebied van de drie dimensies van duurzame
ontwikkeling: People: de sociale duurzaamheid, Planet: de ecologische duurzaamheid
en Profit: de economische duurzaamheid. De officiële uitslag volgt nog, maar de
voorlopige resultaten, waaronder die van de gemeente Bolsward, kunt u op de website
www.duurzaamheidsmeter.nl vinden.
Ekotelling 2009
Binnenkort starten we met de ekotellingen 2009. In de plaatselijke supermarkten wordt
dan een inventarisatie gemaakt van aanwezige eko- en Fairtrade-producten. De uitslag
volgt dit najaar.
Stichting Duurzame Energieopwekking Bolsward
Onze organisatie heeft het voortouw genomen om in Bolsward te komen tot een stichting
die zich richt op een duurzame manier van energie opwekken. Bolsward kan volgens ons
hierin een belangrijke en niet te onderschatten rol spelen en daarmee een eerst stap
zetten op weg naar een Transition Town. (Zie www.transitiontown.nl.) Belangstellenden
voor dit project kunnen contact opnemen met de heer Hilbrand Schuurmans van onze
werkgroep (tel. 0515-574914).

Buurtauto Wheels4All
Het gaat goed met de buurtauto van Wheels4All in Bolsward. Er zijn inmiddels negen
deelnemers die gebruik maken van de auto en bijna wekelijks zijn er verzoeken om
informatie. Gezien de toenemende belangstelling en dankzij de medewerking van de
gemeente Bolsward is er voldoende perspectief om een tweede buurtauto te plaatsen.
Daarmee wordt de beschikbaarheid verder geoptimaliseerd en voor geïnteresseerden
wordt het steeds aantrekkelijker om aan het buurtautoproject deel te nemen.
Met de huidige deelnemers wordt binnenkort een evaluatie gehouden om na te gaan hoe
de deelname in de praktijk bevalt en waar eventueel zaken verbeterd kunnen worden.
Op de website www.wheels4all treft u meer informatie aan over de buurtauto. Onze
organisatie kan u in contact brengen met de lokale coördinator in Bolsward, de heer
Evert Salverda. Eén e-mailtje naar mwboalsert@hetnet of een telefoontje naar 0515573812 is voldoende voor verdere informatie.
Excursie naar Wetsus 20 november 2009
In het kader van ons twintigjarig jubileum organiseren wij op 20 november 2009 een
bijzonder interessante middagexcursie naar Waterinstituut Wetsus in Leeuwarden. Het is
de bedoeling om deze excursie –en daarmee onze jubileumactiviteiten- op een bijzondere
wijze af te sluiten. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging, maar noteer de datum
alvast in uw agenda.
Ten slotte
De Nacht van de Nacht vindt dit jaar plaats op 24 oktober 2009. We onderzoeken op dit
moment nog de mogelijkheid om hiervoor iets te organiseren. Verder zijn we in overleg
met basisschool “De Opbouw” en “woonzorg- en behandelcentrum “Bloemkamp” over de
realisering van een speciale schooltuin.
De Miljeu Wurkgroep groeit door.
Onze activiteiten blijven niet onopgemerkt: we krijgen de laatste tijd regelmatig
aanmelding van mensen die ons werk willen ondersteunen, informatie vragen of die
actief mee willen doen. Niet alleen uit Bolsward maar, vooruitlopend op de gemeentelijke
herindeling, zelfs vanuit de buurgemeenten. We zijn erg ingenomen met deze
ontwikkeling.
Kent u iemand die belangstelling heeft voor onze werkgroep of wilt u zelf actief worden?
E-mail dan uw naam en adres naar: mwboalsert@hetnet.nl of bel met Titus Hettinga, tel.
0515-572507. Meer info vindt u ook op onze website www.miljeuwurkgroepboalsert.nl.
Financiële bijdragen voor ons werk zijn overigens altijd welkom op onze rekening bij de
ABN-AMRO nummer 58.00.57.798.
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