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Nieuwsbrief 12-2009
Jubileumjaar 2008/2009
Met bijzonder veel plezier ziet onze werkgroep terug op haar activiteiten in verband met
het twintigjarig bestaan. We noemen de actie “Schooltuintjes voor Basisscholen”, het
gastcollege “Landbouw en Klimaatverandering” voor leerlingen van het Marne College,
de excursie naar Waterinstituut Wetsus en het afsluitende Eko-diner in Bloemkamp op 20
november. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd jubileumjaar waaraan ruim 250
mensen op de één of andere manier aan hebben deelgenomen. Bijzonder was het voor
ons ook om op 11 november, tijdens een werkbezoek van de Commissaris van de
Koningin van Friesland, de heer Jorritsma, aan de gemeente Bolsward iets te mogen
vertellen over het werk van onze twintigjarige stichting. Wij hebben dit als een geweldige
positieve waardering ervaren.
Definitieve uitslag Lokale Duurzaamheidsmeter 2009
De definitieve uitslagen van de Duurzaamheidsmeter 2009 zijn inmiddels bekend: de
gemeente Bolsward is één plaats op de ranglijst gestegen en staat nu op nummer 24.
Over het algemeen scoren kleinere gemeenten gemiddeld lager op de
Duurzaamheidsmeter dan grote gemeenten. Opvallend is wel dat gemeenten in de
noordelijke provincies als Bolsward (9.730 inwoners), het Bildt (10.933 inwoners) en
Leek (19.289 inwoners) laten zien dat een hoge score wel degelijk mogelijk is; deze
kleine gemeenten scoorden ruim voldoende (> 70%). Via de Duurzaamheidsmeter
worden de drie dimensies van duurzame ontwikkeling lokaal in kaart gebracht, te weten:
People: de sociale duurzaamheid, Planet: de ecologische duurzaamheid en Profit: de
economische duurzaamheid. Meer informatie vindt u op: www.duurzaamheidsmeter.nl
Vervolgactie Eko- en fairtradetellingen in 2010.
Zowel supermarkt Jumbo Kooistra als het Poiesz-filiaal Bolsward behaalden een prima
resultaat bij de Eko- en Fairtradetellingen 2009. Jumbo Kooistra behaalde in Friesland
zelfs een eerste plaats in Fairtrade Top tien en daarnaast nog een derde plaats in de Eko
Top tien. Dit prachtige resultaat is voor de supermarkt aanleiding om begin 2010 –in
samenwerking met onze werkgroep- een speciale actiedag te gaan voeren. U hoort hier
zeker meer van.
Miljeuhimmeldei 2010
Onze organisatie sluit volgend jaar aan bij de landelijke schoonmaakdag op zaterdag 20
maart 2010. Naar aanleiding van onze deelname aan een actiedag over het milieu met
jongeren uit de Franciscus Parochie in Bolsward, hebben deze jongeren ons toegezegd
mee te willen doen aan deze himmelactie 2010. Wij willen nog een stapje verder gaan en
proberen jongeren uit alle lokale kerken hierbij te betrekken. Overigens bent ook u als
vrijwilliger welkom bij deze actie.
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Kapperikelen Rijkswaterstaat langs de A7
U heeft er ongetwijfeld over gelezen en u kunt het resultaat inmiddels “bewonderen”: de
enorme kaalslag langs de A7 vanaf het Shell-station richting Bolsward! Dat
Rijkswaterstaat dergelijke ingrijpende kapactiviteiten ontplooit en slechts vooraf laat
gaan door een “korte termijn”-voorlichtingsavond voor enkele omwonenden, verdient
volgens ons absoluut geen schoonheidsprijs. Vooraf tijdig in gesprek gaan met
belanghebbenden –en daar hoort onze werkgroep zeker bij- lijkt ons eerlijk gezegd wel
zo zorgvuldig en het komt zeker minder arrogant over. Wij beraden ons nog over verdere
acties.
De toekomst
Begin 2010 gaat het bestuur van onze stichting praten over de toekomst van onze
werkgroep. Onderwerpen als beleid, organisatie en bestuur, PR en communicatie en
zeker onze positie in de nieuwe gemeente zullen daarbij centraal staan. Na het hectische
jaar 2009 willen wij in 2010 onze aandacht nu vooral daarop richten. Dat betekent dat
we nieuwe activiteiten even op een laag pitje zetten om zo te komen tot een stuk
vernieuwing binnen onze organisatie.
De Miljeu Wurkgroep groeit door.
Onze activiteiten blijven niet onopgemerkt. In tegenstelling tot de landelijke trend groeit
onze werkgroep rustig maar zeker door. Niet alleen uit Bolsward, maar ook steeds vaker
vanuit onze buurgemeenten komen nieuwe aanmeldingen binnen. We zijn erg ingenomen
met deze ontwikkeling en zullen daar in 2010 zeker iets mee gaan doen, vooral met het
oog op de gemeentelijke herindeling.
Kent u iemand die belangstelling heeft voor onze werkgroep? E-mail dan naam en adres
naar: mwboalsert@hetnet.nl of laat hem/haar contact opnemen met onze voorzitter, de
heer Titus Hettinga, tel. 0515-572507. Men kan zich zelfs als nuldonateur aanmelden,
dat wil zeggen: ondersteunen zonder financiële verplichting. Ook daarmee wordt ons
draagvlak verbreed. Meer informatie vindt u ook op onze website
www.miljeuwurkgroepboalsert.nl.
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Ten slotte wensen wij u een goed, gezond en vooral groen jaar 2010 toe.
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