Beste mensen, betrokken bij MWB,
Zo rond de kerst ben ik een zeer trouwe en veelvuldige kerkganger.
Maar liefst drie keer per dag.
Niet naar een dienst of zo, maar wel bijna ritueel.
Om 9.00 uur: Opening, om 16.00 uur: Verlichting en om 22.00 uur: Sluiting.
Dit allemaal in die prachtige Broerekerk, met deze keer voor het eerst in de lange
kerststalgeschiedenis twee pasgeboren lammetjes.
Natuurlijk heeft dit weinig met MWB te maken, ware het niet dat MWB tien jaar
geleden besloot met andere vrijwilligers de kerststal voort te zetten, waar die anders
vanwege een hoog oplopende ruzie niet was doorgegaan.
En bij een goed leefmilieu is een goede sfeer ook belangrijk en die is er volop bij
deze kerststal, getuige ook het grote aantal bezoekers.
Een beetje rust is in sommige gelederen ook wel zeer welkom, te denken valt hier
met name aan de vreselijk heftige gevoelens en discussies rondom de windenergie.
MWB heeft zich hier niet uitdrukkelijk over uitgesproken. Wel over de noodzaak van
vermindering van energiegebruik, iets wat best mogelijk is en meer gestimuleerd
moet worden. Zuiniger apparatuur, betere isolatie en hogere belasting bij
grootverbruik zou het energiegebruik aanmerkelijk verminderen. Daarnaast zijn alle
soorten van alternatieve energieopwekking noodzakelijk, willen we in de richting
komen van de politieke doelstellingen. Doelstellingen die overigens ook nog te laag
zijn om de opwarming van de aarde te voorkomen.
Wanneer er evenwel plannen ontstaan om zowel ten zuiden als ten noorden van
Bolsward zo’n stuk of tien heel grote molens te plaatsen zonder voldoende
burgerparticipatie en vergoeding voor omwonenden, dan haakt ook MWB af.
Wel gaan we door met de vorming van de lokale energiecoöperatie in Bolsward en
de daarbij horende stimulering van duurzame (kleinschalige) energieopwekking en
energiebezuiniging. En uiteraard het verzoek aan u om energie te betrekken van
NLD www.NLDenergie.org ons eigen coöperatief energiebedrijf.
U kunt lid worden van de coöperatie en u krijgt dan energie voor een lage prijs;
maximaal ‘groen’ en zoveel mogelijk in de noordelijk regio opgewekt. De coöperatie
houdt er bovendien vanwege minimale kosten geld aan over, dat in overleg met de
leden weer duurzaam besteed wordt.

Geleidelijk aan komen binnen de oude gemeente Bolsward ontwikkelingen op gang
waar soms al jaren terug beleid over was gemaakt. Beleidsvisies waar toen nog
maatschappelijke groeperingen (zoals de MWB) bij betrokken werden.
Zo wordt nu het groenplan Marne 1en 2, dat zijn oorsprong had in 2008, ten
uitvoering gebracht.
Van 2010 is het Verkeer- en Vervoersplan, waarvan nu slechts enkel het busstation
aan de Twibaksdyk met het daarbij behorende verbindingspad over het
industrieterrein en de Witmarsumervaart tot uitvoering wordt gebracht.
Het verder verkeersluw (shared space) maken van de binnenstad zal nog wel even
op zich laten wachten.
Ook van 2010 is de Structuurvisie met de nu - min of meer- achterhaalde
uitbreidingsmogelijkheden.
En eindelijk komt er gelukkig nu een bestemming voor het stadhuis; het interieur
heeft al te veel geleden door de leegstand.
Tot slot wensen wij u toe dat de goede sfeer die nu uitstraalt vanuit de Broerekerk u
ten deel mag vallen in een duurzaam en gezond 2015.
Folle lok en seine!
(En excuus voor deze wat persoonlijk getinte nieuwsbrief).
Titus Hettinga (skr. MWB)

