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Ynlieding jierferslach

In jierferslach fan in wurkgroep is wichtich om ferantwurding ôf te lizzen oan har leden en
belangstellenden. Je kinne hjirmei sjen litte wat der it ôfrûne jier bard is, mar ek dat der in groep
entûsjaste minsken it hiele jier drok dwaande is mei in protte wurk. Se dogge dit op frijwillige basis
en krije ek gjin subsydzje. De wurkgroep fynt it wichtich om in bijdrage te leverjen oan in goeie
libbensromte foar minsken en natuer yn de gemeente Boalsert.
It doel fan de wurkgroep is op te kommen foar in sûn libben (yn de breedste sin fan it wurd) yn de
gemeente Boalsert en dat fierder te ûntwikkeljen. Se docht dat troch foarljochting en advys te jaan
oan minsken, bestjoeren, ynstellingen en bedriuwen. Ek besiket se yn gefallen dat it mis driget te
gean, aksje te ûndernimmen.
Yn 2004 is de gearwurking mei it Marne College goed útein set.
It jier 2005 stie neist de jierlikse saken foaral yn it teken fan sinne-enerzjy. Op in hiel sinnige dei
waard de 500ste sinneboiler troch Wolkom oansluten.
2006 Stie yn it teken fan de sinneboatwedstriid.
Dat it goed giet mei de wurkgroep docht bliken út it grutte tal fan wurken dat der dien wurdt. Ek hat
de wurkgroep fersterking krigen. En it tal fan gearwurking mei oare groepen, skoallen,
organisaasjes frijwilligers is tanommen. Fansels, der kin altyd mear dien wurde.
Miskyn is it wat foar jo nei it lêzen fan al dizze moaie ferslagen.
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert giet mei in protte wille fierder en rekkent ek de kommende
jierren op jo stipe!
Mei tank oan Greetje Schuurmans dy’t ús geweldich holpen hat mei dizze jierferslagen.
Boalsert, maaie 2007
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Jaarverslag 2004
Gemeente Bolsward: lokaal overleg, beleid en inspraak
Overleg
Op 29 januari 2004 vond het jaarlijkse overleg met de wethouder en ambtenaar plaats. De
onderwerpen die aan de orde werden gesteld waren:
a. Duurzaamheidspiegel.
Dit jaar is er geen vragenlijst ingevuld, maar de afspraak is gemaakt voor het volgende jaar.
b. Bezuiniging op milieugebied.
Milieuactiviteiten blijven mogelijk en worden zoveel mogelijk aan projecten gekoppeld.
c. Onkruidbestrijding.
Bolsward conformeert zich niet meer aan het convenant.
d. Reductie Onkruidbestrijdingsmiddelen.
Voornaamste reden is bezuiniging.
e. Maaibeleid rondweg.
Er wordt niet meer dan twee keer per jaar gemaaid na het bloeiseizoen.
f. Miljeuhimmeldei.
Belangstelling is goed, maar er doen altijd weinig raadsleden mee. Misschien in 2004?
g. Boomplantdag.
Staat ook voor 2004 ingepland: probleem is soms het vinden van een goede locatie.
h. Overlast hondenpoep.
De gemeente wacht met actie tot de uitslag van een enquête bekend is.
i. Openbaar vervoer.
De bezuiniging in het openbaar vervoer heeft voor Bolsward geen nadelige gevolgen, wel
voor kleine kernen rondom Bolsward. Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld leerlingen
en mensen die in Bolsward werken.
j. Riool buitengebied.
Er is voor 28 woningen een ontheffing van de zorgplicht aangevraagd.
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Overige activiteiten
Himmeldei
In samenwerking met de Scouting Bolsward en de gemeente Bolsward werd op 27 maart een grote
miljeuhimmelactie gehouden.
Aan de start van deze actie kreeg Obe van der Meer bloemen aangeboden als dank voor zijn
jarenlange inzet voor een schone stad.
De vijfenvijftig deelnemers aan deze actie haalden dertig volle plastic zakken met zwerfvuil op.
Ondanks dat dit ongeveer hetzelfde aantal was als in 2003, had men toch de indruk dat er minder
zwerfafval lag dan voorgaande jaren. Vele handen (met grijpers) maken licht werk. En zo werd
Bolsward weer even de schoonste stad van Fryslân!

Boomplantdag
De boomplantdag was wegens het slechte weer uitgesteld naar woensdag 7 april 2004.
Burgemeester Vroegindeweij plantte als eerste de Amaliaboom ter herinnering aan de geboorte van
het jonge prinsesje. Daarna gingen de leerlingen van de basisscholen aan het werk in de Fûgelkrite
om hier flink wat groen aan te planten.

Samenwerking Marne College
Het Marne College kiest voor praktijkgestuurd onderwijs. Dit gaf de MWB de mogelijkheid om
onderzoek te laten doen naar biodiversiteit en de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Ecoteam
Hoewel de ecoteams wat op de achtergrond zijn geraakt wil de Wurkgroep proberen om ze
projectmatig te betrekken bij haar activiteiten. De naam is veranderd in duurzaamheidsteams.

Openbaar vervoer
Er is een brief geschreven naar de Provinciale Staten met een protest tegen extra kosten die de
verandering van Interliner in Q-liner met zich meebrengt.

Zonneboilers
De Friese Greiden stimuleert via acties bewoners om zonneboilers aan te schaffen. De MWB volgt
deze actie en probeert via de eigen kanalen bewoners ‘warm’ te maken voor deze actie.

Kerststal
Na alle commotie over het wel of niet doorgaan van de levende kerststal in de Broerekerk, heeft de
werkgroep het initiatief genomen om toch een kerststal in de Broerekerk te realiseren. Een en ander
gebeurde in overleg met Vrienden van de Broerekerk.
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Jaarverslag 2005
Marne College
De contacten met het Marne College zijn bijzonder goed te noemen.
Froukje Postma heeft haar onderzoek naar biodiversiteit afgerond en een boekwerk gepresenteerd
met alle soorten bloemen en planten die zij in de stad Bolsward is tegengekomen. Erg
indrukwekkend. Als dank ontving zij een mooi bos bloemen. De resultaten wil de MWB gebruiken
om veranderingen op het gebied van biodiversiteit periodiek te monitoren.

Vastenprik
De Raad van Kerken organiseerde in de 40 dagentijd voor Pasen elke week een korte bijeenkomst
met een eenvoudige maaltijd. Deze maaltijd is door MWB en Leefbaar Friesland één keer
voorbereid door een ecologische maaltijd te verzorgen.

Himmeldei
Op 5 april 2004 vond in Bolsward de Himmeldei plaats. Alle leerlingen van groep 8 van de vier
basisscholen deden mee en kregen eerst een rondleiding door Omrin bij de milieustraat. Daarna
gingen zij enthousiast de stad en omgeving in om het zwerfafval te verzamelen. Ze waren erg onder
de indruk. Later mochten 25 leerlingen een bezoek brengen aan De Wierde in Joure. Hier konden
zij met eigen ogen zien wat er allemaal gebeurde met het restafval. Voorkomen is nog altijd de
beste remedie.

Zonneboilers
De Friese Greiden heeft in 2005 vijfhonderd zonneboilers geplaatst op haar huurwoningen, waarvan
honderd en zeventien in Bolsward. De MWB organiseerde voor de feestelijke gebeurtenis van het
500ste paneel een bijeenkomst in de Doele op 21 juni 2005. Sprekers waren de directeur van de
Friese Greiden die sprak over verantwoord ondernemen en Henk Kroes die zijn inleiding hield over
de eindigheid van fossiele brandstoffen. Titus Hettinga presenteerde een speciaal gemaakt zonnelied
en overhandigde een door Michiel Galama gemaakt kunstwerk, waarin de mogelijkheden en de
kracht van de zon tot uitdrukking werd gebracht.

Duurzaamheidspiegel

De gemeente Bolsward is in 2004 op de 25ste plaats (430 Deelnemers) geëindigd in de nationale
duurzaamheidsmeter. De duurzaamheidsmeter geeft aan hoeveel een gemeente doet op het gebied
van duurzaamheid ten opzichte van andere gemeenten in Nederland. De drie thema’s die dit jaar aan
de orde kwamen waren: Duurzaam en Ondernemen; Klimaat en Water; Sociaal en Mondiaal.
Het onderzoek werd afgenomen door de MWB en Stichting Leefbaar Friesland.

CO2 reductie

De MWB had een gesprek met het NUON om te overleggen hoe de CO2-uitstoot te verminderen.
Allerlei mogelijkheden passeerden de revue: zonnepanelen, windmolens, aardwarmtepompen en
brandstof.

Julianapark
De gemeente belegde een informatieavond over de toekomst van het Julianapark. De plannen van
de gemeente werden hier uit de doeken gedaan en in kleine groepjes kon men ideeën uitwisselen.

Openbaar vervoer
GroenLinks hield een openbare avond over het onderwerp ‘Openbaar Vervoer’. Leden van de
MWB zijn hier heen geweest en hebben hun standpunten ingebracht.
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Jaarverslag 2006
Gemeente Bolsward: lokaal overleg, beleid en inspraak
Overleg
Op 20 januari 2006 vond het jaarlijkse overleg (nog van 2005) met de wethouder en ambtenaar
plaats. De onderwerpen die aan de orde werden gesteld waren:
1. Onkruidbestrijding: geen verandering van beleid
2. Duurzaamheidsmeter: de gemeente is lid geworden van het klimaatverbond.
3. Miljeuhimmeldei: de gemeente heeft het project opgenomen in het milieubeleidsplan en wil
hier ook in faciliteren.
4. Boomplantdag: dit jaar worden van de 37 bomen die geplant worden 15 fruitbomen geplant
5. Openbaar vervoer: in verband met de Q-liner verdwijnt een snelle verbinding met
Leeuwarden. De gemeente zegt toe een vinger aan de pols te houden.
6. Duurzaam Bouwen: de gemeente legt de lat hoger met de nieuwbouwplannen.
7. Zonneboilers: er zit nog geld in de pot dat hiervoor gebruikt kan worden.
8. Frisian Nuon Sollar Challange (zonnebootrace): de gemeente staat hier positief tegenover.
9. Afvalvermindering: in het afvalplan staat dat de gemeente er naar streeft om in 2010 aan de
landelijke afvaldoelstellingen te voldoen.
10. Klankbordgroep: de gemeente vraagt de MWB om in de klankbordgroep zitting te nemen
om het milieubeleidsplan mee op te stellen.
Het tweede overleg met de gemeente vond plaats op 6 december 2006.
Dit keer waren de onderwerpen:
1. Maaibeleid: er wordt zoveel mogelijk eind juni en daarna zo laat mogelijk gemaaid
2. Duurzaamheidspiegel: de gemeente wil graag meewerken.
3. Milieubeleidsplan: dit heeft vertraging opgelopen. Wel is de film van Al Gore
gepresenteerd.
4. Miljeuhimmeldei en boomplantdag 2007: gemeente is positief.
5. Openbaar vervoer: vanaf 1 april 2007 wordt de dienstregeling in Bolsward sterk verbeterd.
6. Duurzaam bouwen Fûgelkrite: de gemeente is in overleg met Ecostream. Het wachten is op
landelijke subsidieregelingen.
7. Afvalscheiding: er zit nog te veel spullen voor de kringloop in het afval.
8. Sfeerverlichting: om de CO2-uitstoot te reduceren zou er vooral ‘s nachts veel minder
verlichting aan moeten zijn. Dit geldt zeker voor de gevelverlichting

Duurzaamheidspiegel
De Miljeu Wurkgroep heeft de vragenlijst over duurzaam inkopen bij de gemeente ingevuld. De
gemeente scoorde hierop slecht. Twee leerlingen van het Marne-College gaan in het kader van hun
profielwerkstuk, in opdracht van de werkgroep, onderzoek doen naar verbeteringen.

Politieke partijen
Om de nieuwe raadsleden beter te leren kennen heeft de MWB op informele wijze kennis gemaakt
met de politieke partijen. Een andere reden was om het werk van de MWB onder de aandacht te
brengen. De Miljeu Wurkgroep is erg positief over deze kennismakingen en wil dit voortzetten met
andere groeperingen en instellingen uit Bolsward.
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Kapvergunning
De MWB heeft bezwaar gemaakt tegen de kapvergunning van bosplantsoen in het Julianapark.
Later is dit weer ingetrokken omdat, na overleg met de gemeente en belanghebbenden, –w.o. onze
werkgroep- het beleid is gewijzigd.
Ook is er bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning van 93 essen aan de Marneweg, 483 m2
bosplantsoen, 8 wilgen en 2 essen naast het fietspad langs de oude Rijksweg 43, en tegen de kap
van 2993 m2 bosplantsoen tussen de oude Rijksweg 43 en de A7.
Naar aanleiding van dit kapbeleid is er overleg geweest met verschillende groepen en personen om
het beleid te bespreken. Het resultaat is in Het Bolswarder Nieuwsblad gepubliceerd.
Op 17 mei is er een gesprek geweest met Seinen Projectontwikkeling uit Leeuwarden om te komen
tot acties voor duurzamer energievoorzieningen in de nieuwbouw van Fûgelkrite fase 4 en 5 en plan
Hartwerdervaart.

Mileubelevingsonderzoek
De MWB heeft een enquête ingevuld van de gemeente met vragen t.a.v. mileubeleving. Deze
vragen waren speciaal gericht op belangengroepen.

Marne College
Biodiversiteit
Nadat Froukje Postma een flinke inventarislijst had gemaakt van allerlei planten en bloemen in
Bolsward, bood de heer Rintje Altena (amateurflorist) uit Nijland zich aan om alle aanwezige
planten binnen de grenzen van de gemeente in kaart te brengen. Hij ontdekte hierbij exotische
plantensoorten tussen de klinkers en op de grazige bolwerken: Brave Hendrik en harig vingergras.
De inventarisatie van alle grassen, kruiden en overige flora is daarmee volledig en vormt een
uitstekende basis voor verdere monitoring. Het resultaat is neergelegd in het rapport ‘Wilde planten
in Bolsward’, waarvan er zelfs 2 exemplaren in de Friese archieven (Tresoar) terecht zijn gekomen.

Frisian Nuon Solar Challange
In de week van 26 juni t/m 1 juli 2006 werd de eerste zonnebootwedstrijd gehouden met grote
belangstelling, zowel nationaal als internationaal.
Mede dankzij een bijdrage van verschillende stichtingen en de gemeente Bolsward kon een
zonneboot van het Marne College meevaren. De leerlingen en hun begeleiders hebben een
geweldige prestatie geleverd door een 2de plaats in de B-klasse te veroveren.
De MWB heeft de opdracht aan het Marne College gegeven en gezorgd voor de financiële zaken.
Bovendien is er technische ondersteuning aan het geheel verleend.
Bij de afronding van dit project is voorgesteld om te zoeken naar een vervolg. Dit zou kunnen zijn
een zonneboot voor promotionele en/of recreatieve doeleinden.
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Overige activiteiten
Boomplantdag
Op 5 april 2006 werden door leerlingen van de basisscholen bomen aangeplant op het veldje achter
basisschool De Blinker. Van de 37 bomen werden er 15 fruitbomen aangeplant.

Himmeldei
Op 8 april organiseerde de gemeente weer een himmeldei in Bolsward onder het toeziend oog van
Obe van der Meer . Mede door het slechte weer was de opkomst helaas slecht. De scouting liet het
bijna helemaal afweten. Toch is er nog flink wat zwerfafval verzameld.

Plattelânsprojekten
De provincie organiseerde in het kader van het Streekplan op een aantal plaatsen in Fryslân
gespreksavonden over verschillende onderwerpen om de toekomst van Fryslân te bespreken. De
MWB heeft aan een paar avonden meegedaan.
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Contacten
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert is aangesloten bij:
De Friese Milieu Federatie
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert is vertegenwoordigd in:
Leefbaar Friesland
Steunpunt Natuur en Milieueducatie (NME) Bolsward ‘It Trijeblêd’
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert onderhoudt contact met:
De Vogelwacht, Bolsward
Vereniging Milieudefensie
Tûmba (voorheen COS)
NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling)
Stichting Natuur en Milieu

Bestuur
Het dagelijks bestuur van Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert bestaat uit:
Titus Hettinga
voorzitter
Evert Salverda
penningmeester
Michiel Galama
lid
Hilbrand Schuurmans
lid
Douwe Venema
lid (toegetreden in 2006)
Vacant
secretaris
Het secretariaat wordt (tijdelijk) waargenomen door Evert Salverda. Kandidaten voor deze functie
hebben zich helaas nog niet aangediend.
Het bestuur komt, afhankelijk van de activiteiten, 6 – 8 keer per jaar bijeen.
Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt

Belangstellenden
Belangstelling voor het werk van de Miljeu Wurkgroep neemt weer toe. Op 31-12-2006 waren er
26 personen die zich hadden aangemeld bij onze stichting. Zij ontvangen 2 tot 3 keer per jaar een
Nieuwsbrief en daarnaast ontvangen zij het Jaarverslag. Een groot deel van onze inkomsten is van
hen afkomstig.
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Financiën
De financiële verantwoording 2004 -2006 treft u onderstaand aan.
Financieel jaarverslag 2004 St. Miljeu Wurkgroep Boalsert
Omschrijving

Ontvangsten

Omschrijving

Uitgaven

Lidmaatschappen/abonnementen
Administratie, porti etc.
Diverse onkosten
Bankkosten

€
€
€
€

43,52
36,40
26,11

Donaties en Giften
Bijdrage Leefbaar Friesland
Projectsubsidie Gem. Bolsward
Nagekomen bijdrage actie
blikvanger

€ 82,70
€
€ 124,34
€ 100,00

Onkosten leden
Kosten projecten -MiljeuhimmeldeiOnvoorzien
Positief saldo 2004

€
€
€
€

128,38
72,63

Totaal ontvangsten

€ 307,04

Totaal uitgaven

€

307,04

Financieel jaarverslag 2005 St. Miljeu Wurkgroep Boalsert
Omschrijving

Ontvangsten

Omschrijving

Uitgaven

Subsidies
Donaties / giften

€
€

37,50
64,75

Projecten: Miljeuhimmeldei
Promotie Eko-producten

€
€

37,50
31,74

Rente
Nadelige saldo t.l.v. banksaldo

€
€

0,20
83,76

Kosten bank 2004/2005
Administratiekosten etc.
Contributies / Abonnementen
Diverse onkosten

€
€
€
€

50,05
24,81
31,87
10,24

€

186,21

Totaal uitgaven

€

186,21

€

322,47

€
€

83,76238,71

Totaal

Totaal ontvangsten
Overzicht mutatie banksaldo
2

Friesland Bank 298408538
(t/m 30-09-2005)
Saldo per 01-01-2005

Saldo vermindering na mutaties
Saldo per 31-12-2005
2
ABN-AMRO 58.00.57.798
(v.a. 01-07-2005)
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Financieel Jaaroverzicht St. Miljeu Wurkgroep Boalsert 2006
Omschrijving
Subsidies
1
Subsidies Sinneboatproject
Donaties/ giften
Rente
Diverse opbrengsten

Ontvangsten

Uitgaven

€
103,50
€ 3.200,00
€
123,55
€
1,73
€
75,00

Projecten: Miljeuhimmeldei
1
Kosten Sinneboatproject
Kosten bank
Administratiekosten etc.
Contributies KvK/FMF
Diverse onkosten
Onvoorzien
2
Voordelig saldo bank

€
103,50
€ 2.799,65
€
10,00
€
7,80
€
31,71
€
43,49
€
€
507,63

€ 3.503,78

Totaal uitgaven

€ 3.503,78

Totaal

Totaal ontvangsten

Omschrijving

Overzicht mutatie banksaldo
ABN-AMRO 58.00.57.798
Saldo per 01-01-2006
Saldo vermeerdering na mutaties
2
Saldo per 31-12-2006

1
2

€
€
€

238,71
507,63
746,34

Reservering t.b.v. vervolg Sinneboatproject 2007/08
Eigen vermogen St. Miljeu Wurkgroep per 31-12-2006

€. 400.00
€ 346.34

Tenslotte
Gezien het feit dat onze Stichting geen structurele subsidies of bijdragen ontvangt en grotendeels
afhankelijk is van particuliere giften en bijdragen, is de financiële positie zeker acceptabel.
Ondanks het geringe jaarlijkse budget zijn wij toch in staat om een behoorlijke hoeveelheid zaken
op te pakken en uit te voeren. De inzet van mensen die zich betrokken voelen bij ons werk en het
onvermoeibare enthousiasme van het vaste team van de werkgroep is hier zeker debet aan!
Evert Salverda
Penningmeester
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert
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