Dorpsvisie Scharsterbrug
Conclusies keukentafelgesprekken

Dorpsuitbreiding
Woningbouw (aanbod, behoefte, locatie en hoeveelheid)
 er is behoefte aan betaalbare woningen zodat ook jongeren een kans krijgen.
 ook zouden er meer mogelijkheden voor ouderen gerealiseerd moeten worden.
 bekijken of er gebouwd kan worden aan beide kanten van de Skarster Rijn
Bedrijven (aanbod, behoefte, locatie en hoeveelheid)
 kleinschalige en horecabedrijven moeten mogelijk zijn/blijven
 er is geen behoefte aan een groot industrieterrein in of rond het dorp
Landbouw en natuur (natuurbeheer, landbouw of natuur)
 behoud van landbouw
 behoud cq uitbreiding van groen tusssen Joure en Scharsterbrug
 aanleg groen tussen de rijksweg A6 en Scharsterbrug
Overige opmerkingen
 beperkte groei van het dorp
 alle mogelijkheden van het bebouwen voor woningen onderzoeken:
 achter de Trijegea
 het terrein van de HEBO

Leefbaarheid
Imago (hoe ontwikkelt zich het imago van Scharsterbrug)
 Scharsterbrug zou niet alleen een woonplaats moeten zijn maar er zouden meer voorzieningen
moeten zijn: dorpshuis (multifunctioneel centrum) en/of brede school
 Scharsterbrug opfleuren met meer groen (en goed onderhouden) zodat het aangezicht van het
dorp mooier/beter wordt
Leefbaarheid (wat willen we op gebied van sociale netwerken, werkgelegenheid, zorg en welzijn)
 meer mogelijk maken voor het ontmoeten van dorpsgenoten door middel van:
 dorpshuis (multifunctioneel centrum)
 ‘leugenbankje’
 aankleden haventerrein met bijvoorbeeld picknicktafels
 de groenvoorziening verbeteren
Overige opmerkingen
 betaalbare woningen realiseren voor starters en senioren
 haventerrein aantrekkelijker maken
 horecagelegenheid realiseren

Verkeer en bereikbaarheid
Snelverkeer (ideeën en wensen aangaande doorgaandverkeer, verkeersveiligheid, parkeren en
openbaar vervoer)
 zo breed mogelijk kijken naar alle mogelijkheden die er zijn om de veiligheid te verbeteren:
 30 kilometer zône instellen binnen de bebouwde kom
 60 kilometer zône instellen bij Jousterkant van de bebouwde kom
 rondweg om het dorp
 de Hollandiastraat aanpassen zoals er in Sint Nicolaasga ook gebeurd is
Langzaamverkeer (ideeën en wensen aangaande fiets- en voetpaden)
 Tsjerkepaad richting Ouwsterhaule weer in ere herstellen
 zo breed mogelijk kijken naar alle mogelijkheden die er zijn de veiligheid te verbeteren:
 apart fietspad in het dorp
 30 kilometer zône instellen
 de veiligheid bij de speeltuin op de Trijegea bekijken en verbeteren
Overige opmerkingen
 verbeteren busaansluitingen openbaar vervoer

Sport, ontspanning, recreatie en toerisme
Sport (wat zijn de ideeën over het sportverenigingsleven en de (water)sport mogelijkheden)
 het realiseren van een (definitieve) ijsbaan
 het realiseren van een onderkomen voor de jeu de boule club
 het stimuleren van watersportbedrijven
 inzetten op het behoud van de brugwachter in verband met de drukte op de weg en op het water
Ontspanning
 een dorpshuis (multifunctioneel centrum) is zeer welkom; wel moet bekeken worden waar en met
welke partijen binnen het dorp (bijvoorbeeld brede school, kerk en/of tennisvereniging Skarslach)
één en ander gerealiseerd kan worden
Recreatie en toerisme
 het aantrekken van bedrijvigheid op watersport en horeca gebied
 ruimte rond de brug upgraden zodat het voor passanten aantrekkelijker wordt aan te meren

Ouderen en jeugd
Jeugd (hoe denkt men over de huidige situatie, ontwikkeling en toekomst van en voor de peuters,
kleuters, basisschoolleerlingen en voor-, tussen- en naschoolse opvang, middelbare scholieren;
voorzieningen, aanbod activiteiten, jeugdhonk, speeltuinen, etcetera)
 een dorpshuis (multifunctioneel centrum) is zeer welkom; wel moet bekeken worden waar en met
welke partijen binnen het dorp (bijvoorbeeld brede school, kerk en/of tennisvereniging Skarslach)
één en ander gerealiseerd kan worden
Volwassenen en ouderen (voorzieningen en activiteiten)
 meer mogelijk maken voor het ontmoeten van dorpsgenoten door middel van:
 dorpshuis (multifunctioneel centrum)
 ‘leugenbankje’
 aankleden haventerrein met bijvoorbeeld picknicktafels
Overige opmerkingen
 het dorp mist een ontmoetingsplek voor alle generaties

Saamhorigheid en gemeenschapszin



vanuit Plaatselijk Belang alle (nieuwe) inwoners op de hoogte stellen van alle verenigingen en
mogelijkheden binnen het dorp
vanuit Plaatselijk Belang meer info geven over allerlei zaken die spelen in het dorp door middel
van bijvoorbeeld de Brêgepraat

