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Inleiding
Dat de Miljeu Wurkgroep Boalsert nog voldoende bestaanskracht heeft bewijzen de activiteiten
en plannen van 2008. U vindt hiervan onderstaand een overzicht en daar zijn we als organisatie
best trots op. Dit is vooral mogelijk dankzij de inzet van een vaste kern zeer gemotiveerde
medewerkers.
Bron van zorg blijft voor ons wel de bezetting van het bestuur en dan m.n. het secretariaat. Evert
Salverda heeft te kennen gegeven dat hij per 31 december 2008 definitief een punt zet achter de
waarneming van ons secretariaat. Hij blijft wel actief binnen de Miljeu Wurkgroep, maar dan als
lid en voorlopig nog als penningmeester. Verder wil hij zich wat meer bezig houden met
concrete projecten. Het blijkt zeer moeilijk te zijn om vrijwilligers te vinden die zitting willen
nemen in ons bestuur.
Wij doen hierbij een dringend beroep op potentiële kandidaten om ons bestuur te versterken.
Naast deelname aan een gezellig team medewerkers, krijgt u de gelegenheid om uw kennis op
het gebied van milieu te verrijken. We nodigen ook jongere kandidaten uit om zich te melden.
Onze werkgroep is dit jaar 20 jaar actief in Bolsward en we hebben nog niet de intentie om de
deur te sluiten. Maar…dan is uw inzet onmisbaar! U kunt bij belangstelling contact opnemen
met Titus Hettinga (tel. 0515-572507), ons secretariaat (tel. 0515-573812) of een mailtje sturen
naar mwboalsert@hetnet.nl . Wij rekenen echt op u.
Activiteiten in Bolsward
Woningcorporatie Welkom
Dit voorjaar hebben leden van onze werkgroep een overleg gehad met Woningcorporatie
Welkom. In dit overleg werd gesproken over duurzaam bouwen in het Hartwerdervaartplan,
milieu- en energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw, milieu en prestatieafspraken
met de Gemeente Bolsward, het interne Milieubeleid van Welkom, plaatsing van
zonnecollectoren en de inzameling van groenafval bij flats en appartementen. Wij hebben
ervaren dat Welkom uiterst serieus en oplossingsgericht omgaat met milieuproblemen en dat zij
zich wil presenteren als een echte Milieucorporatie. Het was een plezierig en zinvol overleg
waarop ongetwijfeld een vervolg zal komen.
Miljeuhimmeldei
Op 15 maart 2008 werd de jaarlijkse Miljeu Himmeldei georganiseerd. Ondanks de verminderde
belangstelling werd er toch nog veel zwerfafval ingezameld m.n. op de af- en aanvoerwegen van
en naar Bolsward. We denken er aan om de opzet in 2009 te wijzigen door meer buurtgericht te
gaan werken en door leerlingen van het Marne-College en de basisscholen er bij te betrekken.

Sinneboat Marne-College – bezoek Wubbo Ockels
St. Miljeu Wurkgroep Boalsert is opdrachtgever aan het Marne-College voor de bouw van een
Sinneboat die gaat deelnemen aan de Frisian Solar Challenge. Deze vaartocht langs de Friese
Elfsteden wordt georganiseerd van 23 t/m 28 juni 2008. Westra roestvrijstaalindustrie te
Elahuizen heeft een aluminium Casco ontworpen en gebouwd en de uiteindelijke afbouw is
verzorgd door leerlingen van het Marne-College. De boot is inmiddels goedgekeurd door de
wedstrijdcommissie. Op 14 juni is de boot gedoopt door de wethouder mevr. Pieters van de
Gemeente Bolsward en daarna is deze officieel te water gelaten. De Miljeu Wurkgroep heeft er
verder voor gezorgd dat de financiering van dit project rondkwam. Op de site
www.marnesolarchallenge.nl kunt u meer informatie aantreffen over de Sinneboatrace.
Op onze uitnodiging en in samenwerking met de Provincie Fryslân, heeft Wubbo Ockels,
ambassadeur van de Sinneboatrace, op 4 april 2008 een bezoek gebracht aan het Marne-College.
Het feit dat Wubbo Ockels een paar honderd leerlingen met zijn verhaal over de dringende
noodzaak van meer duurzame energie, muisstil wist te krijgen zegt zeer veel.
Klimaatbosje Bloemkamp
De Miljeu Wurkgroep Boalsert heeft er voor gezorgd dat er in Bolsward een 2e klimaatbosje kon
worden geplant. Met het planten van de bomen werd aandacht gevraagd voor de vermindering
van de CO² uitstoot. Op woensdag 2 april zijn de drie bomen i.s.m. de Gemeente Bolsward,
Landschapsbeheer Fryslân en bouwbedrijf Jorritsma door bewoners van Bloemkamp in de
nieuwe tuin geplant. Het werd een zeer succesvolle en feestelijke middag. Het is goed om
bewoners die in een verpleeghuis wonen, op deze wijze te betrekken bij milieuproblemen
Busstation
Naar aanleiding van klachten over de staat van het busstation heeft de onze werkgroep de
gemeente Bolsward verzocht om maatregelen te treffen om deze situatie te verbeteren. Slechte
verlichting, een onbehoorlijke wachtruimte, en gevoelens van onveiligheid zijn zaken die het
reizen per Openbaar Vervoer negatief beïnvloeden.
Wheels4All: geen auto en toch een auto!
In september 2008 wordt de campagne voor een nieuw mobiliteitsproject opgestart. Samen met
de Gemeent Bolsward en het bedrijf Wheels4All willen we het project “Een deelauto in
Bolsward” introduceren. Een project waarbij je via internet op eenvoudige wijze kunt beschikken
over een auto op het moment dat je deze ook daadwerkelijk nodig hebt. Kostenbesparing is een
belangrijk motief, maar dit project levert natuurlijk ook milieuvoordelen op. Neem eens een
kijkje op de website www.wheels4all.nl
Tenslotte
Website: door een onvoorzien probleem is deze helaas nog niet in de lucht. We zoeken naar een
oplossing en hopen de site alsnog in 2008 online te krijgen.
Donaties: Zij die ons financieel ondersteunen treffen bijgaand een verzoek aan om de jaarlijkse
donatie over te maken. De Miljeu Wurkgroep heeft inmiddels de ANBI status d.w.z. dat giften
fiscaal aftrekbaar blijven. Uw bijdrage voor ons werk is altijd welkom op onze rekening bij de
ABN-AMRO te Bolsward nummer 58.00.57.798. Uw geld wordt zeker goed besteed!
Nacht van de Nacht 25 oktober 2008. Ons plan is om in 2008 met een echte nachtwandeling in
het buitengebied van Bolsward weer aan de Nacht deel te nemen. Noteert u de datum alvast.
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert wenst u graag een goede vakantie toe!

