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Bolsward, januari 2007
Beste Mensen,
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert brengt een aantal malen per jaar een
nieuwsbrief uit. Via deze 1e nieuwsbrief in het nieuwe jaar stellen wij u graag op de
hoogte van onze activiteiten.
Gemeentelijk overleg – Uitreiking flora-inventarisatie
Op 6 december vond het jaarlijkse overleg plaats tussen de gemeente Bolsward en
de Miljeu Wurkgroep. Gesproken werd o.a. over het gemeentelijke maaibeleid, het
nieuwe milieubeleidsplan, deelname aan de Duurzaamheidsspiegel in 2007,
miljeuhimmeldei en boomplantdag 2007, bomenkap Marne II, openbaar vervoer,
promotie duurzaam bouwen en duurzame energie, energiebesparing en
afvalscheiding.
Tijdens dit overleg werd de uitgebreide flora-inventarisatie van heer Rintje Altena uit
Nijland aan wethouder Brouwer uitgereikt. Daarmee is de inventarisatie van de flora
in Bolsward weer een stuk completer geworden en ligt er nu een document dat zich
uitstekend leent voor verdere monitoring. De heer Altena wil in de toekomst die
verdere monitoring voor zijn rekening te nemen.
Wist u, dat de Gemeente Bolsward in de beoordeling van de collegeprogramma’s op
duurzaamheid door de Friese Milieu Federatie in de categorie stadsgemeenten op de
derde plaats is geëindigd? Een mooie opgave en uitdaging voor de gemeente
Bolsward om ook daadwerkelijk te realiseren wat voorgenomen is. In 2010 zal de
FMF de resultaten in kaart brengen.
Bezoek politieke partijen
De Miljeu Wurkgroep wil zich beter gaan presenteren. Wij hebben hier de afgelopen
weken een begin mee gemaakt door een serie kennismakingsgesprekken met de
politieke partijen in Bolsward. Ons motto daarbij was: de stad, die maak je samen!!
Wij hebben geprobeerd om een goed beeld van onze organisatie te schetsen en de
Miljeu Wurkgroep neergezet als een betrouwbare en deskundige partner die zeker
betekenis en waarde voor onze stad heeft. De bijeenkomsten werden door alle
partijen als positief ervaren en wij rekenen erop dat in de toekomst de contacten met
de politiek worden geïntensiveerd.
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Sinneboat
De zonnepanelen en het materiaal, dat werd gebruikt voor de “sinneboat’ van het
Marne-College zal zo goed als zeker worden ingezet voor nieuwe promotionele of
recreatieve doeleinden. Het onderzoek hierna, waar ook de Miljeu Wurkgroep aan
deelneemt, bevindt zich in een vergevorderd stadium. Verder zal in februari de
aanmelding voor de Sinneboatrace in 2008 worden gedaan. Het is in onze ogen
belangrijk om op deze wijze leerlingen te betrekken bij nieuwe duurzame
energietechnieken.
Contactavond: over Energie en Duurzaamheid woensdag 21 maart 2007
Niet vergeten: onze contactavond op 21 maart 2007 met Prof.dr.mr. Catrinus
Jepma, Hoogleraar Energie en Duurzaamheid (RU Groningen) en Internationale
(milieu)Economie (Universiteit Amsterdam) over energie en duurzaamheid. Ook
leerlingen van het Marne-College zullen hun bijdragen –in het kader van een
duurzaamheidproject- aan deze avond leveren. Het wordt zeker een boeiende
avond waarin optimisme en perspectief een belangrijke rol spelen! Uw definitieve
uitnodiging volgt begin maart 2007.
Overleg Bomenkap – Groenplan Marne II
Onze werkgroep is, samen met andere organisaties en betrokkenen in overleg met
de Gemeente Bolsward over de bomenkap en het groenplan op het industrieterrein
Marne II. Wij houden u op de hoogte de ontwikkelingen en het resultaat.
Voor informatie website: http://beam.to/kappenmetkappen
Ontwikkelingen bij de Miljeu Wurkgroep
Zoals we u al eerder melden zit er de laatste tijd een groei in het aantal mensen dat
daadwerkelijk interesse heeft in ons werk. Voor het eerst sinds tijden zien we ook,
dat jongeren weer meer geïnteresseerd zijn in het milieu. Het enthousiasme
waarmee twee leerlingen van het Marne-College in onze opdracht een
duurzaamheidonderzoek bij de gemeente Bolsward uitvoeren is daarvan een goed
voorbeeld. Dat geldt ook voor de aanbieding van een jongere die vrijwilligerswerk
voor onze organisatie wil verrichten. Over de verdere toekomst van onze werkgroep
en vooral de invulling van ons bestuur hebben wij binnenkort overleg.
Overigens als u belangstelling voor onze werkgroep heeft of wilt u vrijwilligerswerk
doen in een leuke en vooral gezellige organisatie, neem dan contact op met Evert
Salverda -Tel. 0515-573812- of Titus Hettinga –Tel. 0515-572507-.
Bijdrage 2007
Degene die ons ondersteunen treffen bijgaand het verzoek aan om de (vrijwillige)
bijdrage 2007 over te maken. Wij hebben onze begroting 2007 weer rond, maar
vrijwillige bijdragen blijven altijd welkom. Van een aantal mensen hebben we die
spontaan ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank! Onze bankrekening bij de ABNAMRO bank te Bolsward rekeningnummer 58.00.57.798. Graag vermelden:
vrijwillige bijdrage 2007. Uw geld wordt zeker goed besteed!
Bestuur St. Miljeuwurkgroep Boalsert
(Evert Salverda)
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