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Twintig jaar Miljeu Wurkgroep Boalsert
In 1988 ontstaat er, door een initiatief vanuit de plaatselijke kerken, een
werkgroep die zich specifiek bezig ging houden met de problemen rondom natuur
en milieu. Daarmee was oprichting van een milieugroep in Bolsward een feit. In
2001 werd die band met de kerken losgelaten en kwam het tot de oprichting van
een zelfstandige stichting: “Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert”. De
werkgroep bestaat dus in 2008 twintig jaar en zij zal daar in het seizoen
2008/2009 aandacht aan besteden.
De werkgroep is na twintig jaar nog steeds zeer actief zoals u in onderstaand
overzicht kunt lezen.
Uitreiken boek “De Groene Hemel” aan de basisscholen
Naar aanleiding van het jubileum heeft de werkgroep inmiddels een boek aan
alle vier basisscholen in Bolsward cadeau gedaan. Dit boek met als titel “De
Groene Hemel” moet scholen en leerlingen aansporen om een schooltuin aan te
leggen. Leerlingen kunnen zo op plezierig wijze kennismaken met natuur en
milieu.
Nacht van de Nacht
Met een opkomst van vijftig personen zijn de door de werkgroep georganiseerde
activiteiten in het kader van de Nacht van de Nacht uitstekend bezocht. De Nacht
van de Nacht vraagt jaarlijks, rond eind oktober, aandacht voor de lichtvervuiling
in ons land. Met een vaartocht via de stadsgrachten naar het buitengebied van
Bolsward werd de tegenstelling licht /donker goed zichtbaar. Via een petitie is
aan woningcorporatie Welkom gevraagd om onder andere de schreeuwende
verlichting aan het Philadelphia-gebouw in de Looiersbuurt aan te passen.
Welkom heeft toegezegd om na te gaan hoe dit kan worden opgelost.
Buurtauto Wheels4All
Op initiatief van onze werkgroep en in plezierige samenwerking met de
gemeente Bolsward vond begin oktober 2008 een voorlichtingsbijeenkomst
plaats over de plaatsing van een buurtauto van de Stichting Wheels4All in
Bolsward. Een buurtauto deel je met meerdere personen en gebruik je alleen dan
wanneer je deze nodig hebt. Naast een financieel voordeel, betekent dit minder
ruimtebeslag en minder milieuvervuiling doordat er nieuwe auto’s worden
gebruikt. De avond werd goed bezocht en inmiddels hebben zich zes personen
aangemeld als kandidaat. We hopen binnenkort de zevende persoon te
begroeten, zodat de buurtauto begin 2009 een feit wordt.
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Als u belangstelling heeft, meld u zich dan aan bij Wheels4All via
www.wheels4all.nl. Dat kan ook via www.miljeuwurkgroepboalsert.nl of
telefonisch bij Evert Salverda (tel. 0515-573812). Een buurtauto in Bolsward, dat
moet toch lukken?

Ekotelling 2008
Onze werkgroep heeft in oktober de jaarlijkse Eko- en Fairtrade-telling in
Bolsward weer voor haar rekening genomen. In de beide supermarkten –Jumbo
en Poeisz- bleef de aanwezigheid van biologische en Fairtrade-producten
gelukkig redelijk stabiel. Beide supermarkten verdienen daarmee, wat ons
betreft, een pluim.
Overleg Gemeente Bolsward
In het jaarlijkse overleg tussen de gemeente Bolsward en onze werkgroep dat in
november plaatsvond, is over een groot aantal milieuzaken gesproken. Enkele
punten: toekomst steunpunt NME, openbaar vervoer, bermbeheer en chemische
onkruidbestrijding, kapbeleid, duurzame energie, beplanting Marne 1 en 2, en
het idee van statiegeld op plastic bierglazen bij evenementen.
De gemeente Bolsward heeft ons verder gevraagd om zitting te nemen in de
klankbordgroep Openbaar Vervoer in Bolsward, een verzoek waar we natuurlijk
graag aan voldoen.
Warm Welkom
Titus Hettinga heeft namens onze werkgroep zitting genomen in een
projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Bolsward,
bouw- en installatiebedrijven, de buurtvereniging en woningcorporatie Welkom.
Deze groep zich richt op energiebesparing in de bestaande bouw in Bolsward.
Plannen 2009
Naast deelname aan de Boomplantdag, wil onze organisatie samen met de
basisscholen in het voorjaar van 2009 een opruimactie zwerfafval houden.
Verder richten wij onze energie op de organisatie van enkele
jubileumactiviteiten.
Toekomst Miljeu Wurkgroep Boalsert - Vrijwilligers gevraagd
Om onze continuïteit te waarborgen zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers
voor onder andere het bestuur. Ook willen wij onze achterban verbreden om zo
sterker te staan. Wist u dat men zich bij onze stichting zelfs als nuldonateur
kan aanmelden? Dat betekent wel ondersteuning, maar dan zonder financiële
bijdrage. De kredietcrisis kan dus voor niemand een beletsel zijn!
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Als u iemand kent die in ons werk is geïnteresseerd, dan kunt u dit aan ons
doorgeven via ons e-mailadres mwboalsert@hetnet.nl, via onze website
www.miljeuwurkgroepboalsert.nl of bij Titus Hettinga (tel. 0515-572507).
Omdat wij geen structurele subsidie ontvangen is een eenmalige financiële
ondersteuning altijd welkom op onze rekening 58.00.57.798. bij ABN-AMRO
te Bolsward
De Miljeu Wurkgroep Boalsert wenst u goede feestdagen toe en een gezond en
schoon jaar 2009!
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