Beste Belangstellenden Miljeugroep en DEBo

sept 2017

U heeft dit jaar nog weinig van ons gehoord en dat is 'een beetje dom' .
Dankzij Nico de Jong komt deze nieuwsbrief in een nieuwe vorm uit. Met een beetje kleur wat minder
saai.
En natuurlijk is erweer genoeg gebeurd de afgelopen tijd, leuk en minder leuk. Om met het minder
leuke te beginnen, Ysbrand Galama is om persoonlijke reden gestopt met zijn bestuursfunctie en
daarmee is ook de standplaats van DEBo op de Grote Dijlakker 37 verleden tijd.
Wat ons ook plaagt met DEBo zijn de pagina grote advertenties met prijsvergeljkingen. Een voordeel is
wel dat het ons op scherp zet, om steeds weer een goede uitleg te geven, hoe het precies zit. Wat is:
Echte 'groene stroom' , wat doen grote e. maatschappijen aan verduurzaming, en waar wordt de winst
aan besteed.
Op onze DEBo jaarvergadering 3 oktober komt alles weer aan de orde.
Ongeveer een jaar zijn we bezig geweest met een postcodeproject ( een landelijk subsidieproject ,
waarbij particulieren die zelf niet zonnepanelen op eigen dak kunnen/willen leggen dat op een groot
ander dak doen). Doel was om dit te verwezenlijken met het schiphuis van de watersportvereniging:
BWS. Hét is niet gelukt, want natuurlijk moet het uit kunnen voor BWS, DEBo en voor de participanten.
Er zijn mogelijkheden onderzocht voor asbestsanering, een dak van zonnepanelen, gaat het gebouw
nog lang genoeg mee en natuurlijk wat is de opbrengst aan energie en wat kosten de panelen. We
kregen het financieel niet rond. Ook de combinatie met een nieuw te bouwen loods op het Marne
industrieterrein lukte nietEen nieuwe mogelijkheid is nu de combinatie met een project van SWF die panelen wil leggen op
gemeentelijke gebouwen, zo ook de sporthal in Bolsward. DEBo is in overleg met SWF om dit te
combineren met een 'postcoderoos project' van ons.

Met
grote
dank
natuurlijk
aan
alle
geldverstrekkers ( een kosten-baten overzicht vindt u onderaan de nieuwsbrief Financieel hebben we
het niet helemaal rond gekregen. De bouwkosten werden hoger en een verplichte constructie
berekening à duizend euro brak ons ook op. Uw geldelijke bijdrage waar we de laatste jaren niet om
hebben gevraagd is dus weer meer dan welkom.
Overigens is ook nog steeds van toepassing, dat u die bijdrage mag vergeten als u lid bent of wordt van
DEBo.

Op 22 maart is in samenwerking met SWF weer een erg geslaagde boomplant dag gehouden met de
leerlingen van De Bron en De Blinker. Er zijn 30 iepen geplant en 3 walnoten.

Daar staan intussen door ons toedoen 5 walnoten en 4 iepen.
Verder hebben we ons bezig gehouden - op initiatief van SWF- met het parkeerbeleid en
bijeenkomsten bijgewoond over hoe we in 2050 energie neutraal kunnen zijn.
Ook hebben van harte meegewerkt aan het gemeentelijk project 'Waste battle " op de middelbare
scholen in onze gemeente.
Jaarverslagen vind u op de website van Milieugroep en DEBo
3 oktober is de DEBo jaarvergadering in locatie : Elim, Nanne Reijnstr. 19-a aanvang 20.00 uur

Kosten en dekking brug over Hartwerder vaart
De bouwkosten brug ( offerte Brandsma) € 14.645,- + 3.075 ( BTW) =
Vergunningaanvraag SWF bestaande uit :
bouwvergunning en constructieberekening komen op € 506,- + € 1.452,- =
Wetterskip vergunning
Totaal
Totale kosten
€ 19.834,7€ 19.834,75
Financiering door derden
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