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Nieuwsbrief voorjaar 2014
Bolsward, 31 maart 2014
Inleiding
Na een bijzonder jubileumjaar 2013 is het even rustig geweest rondom de Milieugroep Bolsward.
Maar… schijn bedriegt, er is de afgelopen maand voldoende actie geweest. Via deze nieuwsbrief
informeren wij u hierover graag.
Sinneboatrace 2014
Onze werkgroep is actief betrokken bij de deelname van het Marne College aan de Dong Energy
Solar Challenge 2014, een race met zonneboten door een groot deel van Friesland. Naast
personele ondersteuning zijn we (een kleine) sponsor. Op deze manier stimuleren wij jongeren om
kennis te maken met de mogelijkheden van duurzame energie. De wedstrijd vindt plaats van 28
juni tot en met 5 juli 2014.
Profielwerkstukken leerlingen Marne College
In het verlengde van de Sinneboatrace 2014 heeft een aantal eindexamenleerlingen het verplichte
Profielwerkstuk (PWS) hierover gemaakt. De werkstukken werden gemaakt in het kader van de
vakken Natuurkunde en Economie. Leden van onze werkgroep hebben de presentaties bijgewoond
en hebben die als zeer positief ervaren. Bijzonder was ook dat één leerling naar aanleiding van de
Duurzaamheidsdag, die wij in het najaar 2013 samen met de Friese Milieu Federatie en het Marne
College hebben georganiseerd, een prachtig PWS heeft gemaakt over Duurzame Mode. Super om
te zien hoe jongeren met duurzaamheid bezig zijn.
Natuurwandelingen 2014
In 2013 heeft de Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert in het kader van haar 25-jarig jubileum een
aantal natuurwandelingen georganiseerd met als enthousiaste gids plantenkenner Rintje Altena. Dit
initiatief sloeg, gezien het aantal deelnemers dat aan de wandelingen deelnam, zeker aan.
Hoewel het gepland was als een eenmalige activiteit, heeft Rintje aangeboden om dit jaar drie
natuurwandelingen te verzorgen, te weten een voorjaarswandeling in april, een zomerwandeling in
mei/juni en een herfstwandeling in september/oktober.
De eerste wandeling gaat op woensdag 9 april om ongeveer kwart voor zeven (18:45 uur)
van start bij de hoofdingang van het Julianapark in Bolsward. Namens Rintje bent u van harte
welkom om hieraan deel te nemen; aanmelding is niet noodzakelijk. De wandeling, die maximaal
1½ uur zal duren, zal ongetwijfeld een heel ander beeld opleveren dan die van 2013 toen we een
erg koud voorjaar beleefden. Informatie kunt u krijgen bij Evert Salverda, tel. 0515573812 of via
het e-mailadres info@milieugroepbolsward.nl
Marne in het Groen / A7
Begin dit jaar werd ons door wethouder Stoel van de gemeente Súdwest Fryslân medegedeeld dat
er geld beschikbaar komt voor een groenere aankleding van het industrieterrein Marne 1 en 2.
Onze werkgroep heeft zich jarenlang hard gemaakt voor de uitvoering van dit plan; een toezegging
van de oude gemeente Bolsward. We zijn hier uiteraard zeer content mee en mooi is ook dat we bij
de uitvoering worden betrokken.
Inmiddels nadert de renovatie van de Kruiswaterbrug zijn einde. Als op niet al te lange termijn het
asfalt wordt vernieuwd, zal de geluidshinder van verkeer op de A7 naar verwachting aanmerkelijk
verminderen. Jammer is dat het beroep van de gemeente Súdwest-Fryslân tegen de
snelheidsverhoging naar 130 km/u op de A7 bij Bolsward ongegrond is verklaard. Wij hebben ons
de afgelopen jaren zeer intensief bezig gehouden met de A7-problematiek en het is goed om nu
resultaten van die inzet te ervaren.

Boomplantdag en Himmelwiken 2014
Even leek het erop dat er dit jaar geen boomfeestdag in Bolsward zou plaatsvinden. Mede dankzij
de inzet van onze secretaris zijn er op 12 maart 2014 in samenwerking met de gemeente Súdwest
Fryslân en de projectontwikkelaar ruim 50 bomen geplant door basisschoolleerlingen op de
voormalige Arriva-locatie, de Badweg en de Tramweg. Geweldig om te zien hoe enthousiast de
leerlingen samen met wethouder mevrouw Akkerman aan de slag waren. Wij ervaren verder het
initiatief van de gemeente SWF, om in het kader van de Himmelwiken ook in Bolsward actief bezig
te zijn met activiteiten rondom het opruimen van zwerfafval, als positief.
Stichting Duurzame Energie Bolsward
Hoe staat het met onze toekomstige energievoorziening, hoe verminderen we de CO2-uitstoot en
wat kunnen we doen om klimaatverandering tegen te gaan? Stichting Duurzame Energie Bolsward
(DEB) onderzoekt of ze kan komen tot een coöperatie die actief op zoek gaat naar alternatieven
voor fossiele energiedragers. Lokale en dus kleinschalige energieproductie en –voorzieningen staan
hierbij centraal, maar ook energiebesparing krijgt aandacht: een wat ondergeschoven kindje soms!
Het idee is om in Bolsward te komen tot een lokale energiecoöperatie die op haar beurt weer lid
wordt van “Us Koöperaasje Fryslan”. Met de provincie Groningen en Drenthe wordt een
energiebedrijf opgezet dat schone energie tegen een scherp tarief gaat leveren en waarbij de
Bolswarder coöperatie voor iedere ingebrachte klant een premie van € 75,00 ontvangt. Van deze
opbrengst kunnen binnen de stad duurzame initiatieven ontplooid worden. Het geld kan
bijvoorbeeld voor een deel worden ingezet in een premie op de aanschaf van energiezuinige
apparatuur om daarmee energiebesparing te bevorderen. Op die wijze kunnen je ook lage
inkomens laten profiteren. Ook kun je denken aan gezamenlijke inkoop van zonnepanelen/boilers
of het duurzaam ondersteunen van het zwembad… Bent u enthousiast en wilt u zich inzetten voor
dit idee? Neem dan contact op met de heer Schuurmans, voorzitter van DEB via tel. 0515574914.
U kunt ook uw interesse kenbaar maken via een e-mailtje naar info@milieugroepbolsward.nl
Contact gemeente Súdwest-Fryslân
Een gestructureerd contact en overleg tussen de gemeente SWF en Natuur- en Milieugroepen en
groepen die actief zijn op het terrein van Landschapsbehoud en Duurzaamheid is, na het tot stand
komen van de nieuwe gemeente, nooit goed van de grond gekomen. Onze werkgroep heeft
opnieuw het voortouw genomen om hier verandering in te brengen. Er gloren gelukkig wat
lichtpuntjes aan de horizon. We komen hier in onze volgende nieuwsbrief zeker op terug.
Jaarverslag 2013
Het financiële verslag 2013 is inmiddels gereed en staat al op onze site. Aan het jaarverslag 2013
wordt nu druk gewerkt en naar verwachting staat dit medio mei 2014 online op onze site
www.milieugroepbolsward.nl
Bestuurszaken
Voorzitter Evert Salverda heeft per 1 april 2014 definitief afscheid genomen van het bestuur van de
werkgroep. Oorspronkelijk was het de bedoeling om dit per 31 december te doen, maar er lagen
nog een aantal niet afgeronde zaken en dus was hij bereid om nog even op de voorzittersstoel te
blijven zitten. Als vrijwilliger blijft hij nog wel beperkt actief voor ons, onder andere voor de PR &
Communicatie. Helaas is er –ondanks veel zoekwerk, dat ook nu intensief doorgaat- nog geen
nieuwe voorzitter. Het huidige bestuur heeft unaniem aangegeven door te willen gaan en hoopt dat
er zich alsnog een voorzitter meldt. Via deze nieuwsbrief doen wij een beroep op u om ons hierbij
te helpen. Heeft u interesse, heeft u tips of aanbevelingen, geef ze dan door aan onze secretaris T.
Hettinga tel. 0515572507 of via de e-mail info@milieugroepbolsward.nl. Op onze site
www.milieugroepbolsward.nl vindt u meer informatie over deze boeiende functie. Graag rekenen
wij op u! Positief is dat de heer P. Mollema bereid is gevonden het penningmeesterschap van Evert
Salverda over te nemen.
Ten slotte
Onze werkgroep is actief op Twitter en Facebook. Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste
nieuwtjes? Volg ons dan! U kunt onze Twitter- en Facebookpagina bereiken via onze site
www.milieugroepbolsward.nl. Het e-mailadres mwboalsert@hetnet.nl zal in de loop van dit voorjaar
niet meer actief zijn; u kunt ons altijd bereiken via het e-mailadres van ons secretariaat: zie
aanhef.
Graag wensen wij u een goed voorjaar toe: de start is veelbelovend!
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