De besteding van dit geld gebeurt in overleg en kan voor meerdere duurzame doelen
gebruikt worden. Een voorbeeld hiervan kan zijn het plaatsen van zonnepanelen op
het zwembadgebouw om de exploitatiekosten te drukken.
Om zoveel mogelijk klanten te werven, krijgt iedere organisatie in Bolsward één keer
€ 50,- voor elke nieuw aangebrachte klant. Een mooie manier om uw kas wat te
spekken en tevens wat te doen voor een duurzame energievoorziening.
Belangstelling als organisatie? Mail naar info@milieugroepbolsward.nl.

2) We wilden op Bolletongersdei in samenwerking met de Rabobank iets ludieks
met het kunstwerk voor de bank.
Door er een kunstkop van een stier aan te plakken; een dekkleed erover met de
tekst: Rabolletongersdei en het bouwwerkje er boven op te betitelen met: ECB, wat
zowel Europese Centrale Bank dan wel Energie Coöperatie Bolsward zou
betekenen. Het ging de bank toch wat te ver…
3) Omdat we al jaren de stichting DEB (Duurzame Energie Bolsward) hebben,
wilden we als ‘stichting’ mee doen in het coöperatief gebeuren, statutair was dat
mogelijk, maar er werd verlangd om dan later toch over te schakelen naar een
coöperatie. Dat is evenwel duur en ingewikkeld en dus…
Starten we nu met de energiecoöperatie:
We proberen opnieuw wat publiciteit te krijgen en denken er aan een open avond te
organiseren.
Statuten zijn opgesteld, subsidie is aangevraagd, lidmaatschap aanvragen bij de
provinciale coöperatie en de aanvraag doen voor wederverkoper van energie bij
NLD.
Wordt vervolgd…
Natuurwandeling
Met onze gids en plantenkenner Rintje Altena wordt er zaterdag 1 november weer
een natuurwandeling verzorgd. De wandeling, die ongeveer anderhalf uur duurt, start
om 14:00 uur bij het Wiardapad (t/o de Wokchinees/Tankstation) en zal eindigen in
het Julianapark. Speciale aandacht is er uiteraard voor paddenstoelen. U bent van
harte welkom: aanmelding is niet verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden.
Informatie kunt u krijgen bij het secretariaat.
Stadsbelang
MWB is door aandringen nu gelukkig vertegenwoordigd in Stadsbelang.
Een duurzaamheidsparagraaf is in de maak.
Vertegenwoordiging is ook erg belangrijk, omdat de MWB tot nu toe stelselmatig van
informatie uit de gemeente verstoken bleef, informatie die we nu indirect via
Stadsbelang wel binnen krijgen.
Waar MWB in de gemeente Bolsward een begrip was en bij alle beleidsstukken
betrokken was, wordt MWB in de gemeente SWF totaal genegeerd.
Regionale betrokkenheid (dorpen, wijken, stadsbelang) is in SWF prima geregeld;
thematische betrokkenheid, zoals met onze stichting, is voor ons rampzalig.
Gelukkig blijven we nu via Stadsbelang beter op de hoogte.
Ook is het nu zover dat er eindelijk een overleg plaatsvindt van alle natuur- en
milieuorganisaties met de nieuwe wethouder voor milieu: mevrouw Bakker.

Vertegenwoordiging in Stadsbelang lag ook voor de hand omdat er veel raakpunten
zijn.
Zo is “het groen-beleid’’ bij beide aan de orde.
Het industrieterrein Marne 1 en 2 krijgt nu eindelijk een groen jasje; daar zit MWB al
sinds 2008 achteraan en eindelijk, het gaat er nu van komen!
MWB is betrokken bij de totstandkoming van dit beplantingsplan.
Op het gebied van onderhoud van groen speelt gemeentelijke bezuiniging behoorlijk
op en zien we nogal wat aanplant veranderen in gazon. Soms jammer, soms ook
mooi als we zien hoe het nieuwe gedeelte van de Snekerweg er nu bij ligt. Ook wordt
minder gemaaid op bepaalde stukken, zoals langs De Rânne. Volgens afspraak
wordt daar nu de Ratelaar doorgezaaid. Deze plant met gele bloemen is een
halfparasiet, d.w.z. dat zij voor een gedeelte leeft van de wortels van gras.
En nu maar hopen dat op de goede momenten gemaaid wordt, zodat het zaad kan
ontspruiten, want ook dat maaien is ieder jaar weer aan de orde.
MWB is ook betrokken bij de nieuwe plannen voor:
Het Stadhuis en het achterliggend plein en zal zich inzetten voor een zo duurzaam
mogelijke inrichting.
Verkeershinder A7 en Kruiswaterbrug
Wij hebben ons de afgelopen jaren zeer intensief bezig gehouden met de A7problematiek en inmiddels is de renovatie van de Kruiswaterbrug voltooid. Hoe
teleurstellend is het nu dat er nauwelijks sprake is van de verwachte verbetering.
We zullen ons opnieuw tot RWS richten.
Sinneboatrace 2014
Onze werkgroep was weer betrokken bij de deelname van het Marne College aan de
Dong Energy Solar Challenge 2014. De wedstrijd vond plaats van 28 juni t/m 5 juli,
een race met zonneboten door een groot deel van Friesland. We zijn (een kleine)
sponsor en helpen waar nodig. Op deze manier stimuleren wij jongeren om kennis te
maken met de mogelijkheden van duurzame energie en krijgen ze een onvergetelijke
ervaring.
Tot slot
Met onverminderd enthousiasme gaan we door voor een duurzame samenleving met
de overtuiging dat dit de enige weg is naar een leefbare toekomst.
En omdat dat van ons veel tijd vergt en natuurlijk wat kosten, rekenen we van harte
op u en indien van toepassing op uw financiële steun.
Onze nieuwe penningmeester is Piet Mollema, het bankrekeningnummer is vermeld
in de aanhef.
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert

