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Nieuwsbrief Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert 03-2007
In de afgelopen maanden is er weer bijzonder veel werk verzet door het vaste team van onze
werkgroep en daar zijn we best trost op! Onderstaande een overzicht:
Activiteiten in Bolsward
De door onze organisatie georganiseerde eerste Nacht van de Nacht in Bolsward is succesvol
verlopen: een prima opkomst, waarbij de aandacht voor “oververlichting” in onze stad zeer
duidelijk in beeld kwam. Mede naar aanleiding van de vele reacties van de deelnemers hebben
wij de gemeente Bolsward verzocht om hier in het komende jaar meer aandacht aan te schenken.
Verder heeft onze organisatie zich bezig gehouden met de plaatselijke Eko-tellingen 2007. Dit is
een telling naar het aantal Eko- en Fairtradeproducten in supermarkten. M.n. Jumbo Kooistra uit
Bolsward heeft het -ook landelijk gezien- prima gedaan.
De Miljeu Wurkgroep heeft er voor gezorgd, dat er in Bolsward een zgn. klimaatbosje werd
geplant. Dit hebben we samen met leerlingen van het Marne-College gedaan. Met het planten
van de bomen werd aandacht gevraagd voor de vermindering van de CO² uitstoot. Het is de
bedoeling dat er overigens binnenkort nog een 2e klimaatbosje in Bolsward wordt geplant.
Sinneboatrace 2008
Onze stichting heeft aan het Marne-College een opdracht verstrekt voor deelname aan de
Sinneboatrace 2008. Hierop is zeer positief gereageerd: de leerlingen en docenten zijn al volop
met de voorbereidingen bezig! Naast ondersteuning en advies, hebben wij de
verantwoordelijkheid voor de financiering op ons genomen. Deze financiering is inmiddels bijna
rond en dat biedt voldoende basis aan de uitvoering van dit belangrijke project. In de Huis aan
Huiseditie van het Bolswards Nieuwsblad van woensdag 19 december 2007 kunt u hierover meer
lezen.
Overleg met de overheid
Vertegenwoordigers van onze werkgroep hebben in oktober deelgenomen aan een gesprek met
Minister Cramer van Milieu over een aantal belangrijke milieuthema’s. De deelnemers hebben
dit als zeer positief ervaren.
In november vond jaarlijks overleg met de Gemeente Bolsward plaats. Er werd gesproken over
zaken als de Miljeuhimmeldei 2008, het steunpunt NME in Bolsward, het Openbaar Vervoer, de
Sinneboatrace 2008, de Energiemarkt, het Milieubeleidsplan en het Maaibeleid. Wij hebben dit
overleg als goed en zinvol ervaren.

Landschap
Onze organisatie heeft veel overleg gevoerd over het kappen van bomen i.v.m. de aanleg van
industrieterrein Marne II. Het lijkt dat er door herplant een positief resultaat uit de bus komt,
maar wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen. Ook de bouw van een manege op Laad en
Zaad vraagt de nodige aandacht van onze werkgroep.
Mobiliteitsproject 2008 Wheels4All: u heeft geen auto en toch heeft u een auto!!
In begin 2008 komen we met een nieuw mobiliteitsproject. Samen met 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
Heeft u nu al belangstelling dan kunt u zich alvast aanmelden via ons mailadres :
mwboalsert@hetnet.nl.
Website Miljeu Wurkgroep actief in 2008
In januari 2008 hopen wij onze website definitief in de lucht te hebben: de laatste puntjes worden
nu op de i gezet en dan is het zover. Wij informeren u wanneer u de website kunt bezoeken.
Tenslotte
Als u belangstelling voor ons werk heeft en actief wilt worden of als u iemand kent die in ons
werk is geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met de heer Titus Hettinga (tel. 0515572507) of met ons secretariaat (tel. 0515-573812 / E-mail: mwboalsert@hetnet.nl ). Een
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!
Tenslotte wenst onze organisatie u een goed, gezond en vooral schoon jaar 2008 toe. 2008 is
overigens het jaar waarin onze organisatie 20 jaar actief is in Bolsward…en dat blijven we zeker!
Inventarisatie paddestoelen
De heer Rintje Altena heeft de afgelopen herfst een inventarisatie gedaan naar Paddestoelen in
Bolsward. Hij heeft ca. 40 exemplaren gedetermineerd waarbij hiervan enkele prachtige foto’s.
Op de site www.waarnemingen.nl kunt u e.e.a. terugvinden. De Miljeu Wurkgroep is uiteraard
zeer content met zijn activiteiten.
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Witte kluifzwam
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Groene knolamaniet.
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