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Via deze nieuwsbrief geven we jullie een update van alle zaken waarmee Plaatselijk
Belang bezig is. Deze nieuwsbrief is ook te lezen op de website van Plaatselijk Belang:
www.skarsterbrege.nl
Heeft u een vraag aan Plaatselijk Belang? U kunt ons mailen: pb@skarsterbrege.nl
maar u kunt de bestuursleden ook persoonlijk benaderen. De telefoonnummers staan
bij de contactgegevens en in het organogram.
Plaatselijk Belang ook actief op Facebook
Plaatselijk Belang was al jaren actief op internet met een eigen website:
www.skarsterbrege.nl maar sinds kort vindt u ons ook op Facebook. Facebook is een
van de mogelijkheden om de nieuwe en vooral snelle media te benutten voor het
plaatsen van actueel nieuws. Tevens biedt Facebook de mogelijkheid om meer
interactief met de bewoners informatie uit te wisselen. Zo kan een poll worden
geplaatst om meningen te peilen, maar kunnen bewoners ook zelf berichten
publiceren. Sommigen in ons dorp zijn via Facebook al uitgenodigd om lid te zijn van
de Facebook groep van PB. Om mee te kunnen doen is een eigen Facebook account
nodig. U vindt PB door te zoeken op "plaatselijk belang scharsterbrug" of via de
button rechts boven op de website www.skarsterbrege.nl.
We hopen op een interactief 2016!
Noteer alvast in uw agenda: datum Algemene Ledenvergadering
Zoals u van ons gewend bent, houden we altijd in maart de Algemene
Ledenvergadering van Plaatselijk Belang. U bent maandagavond 21 maart van harte
welkom in de kantine van Vreugdenhil. In de volgende Brêgepraat vindt u de
uitnodiging met het programma.
Kerstboom
Bij het verschijnen van deze dorpskrant heeft u al kunnen zien dat we dit jaar een
nieuw soort kerstboom hebben, de boom is op maandag 7 december geplaatst.
Het bestuur heeft voor een ‘lampjesboom’ gekozen omdat het opzetten van een echte
boom te bewerkelijk en duur wordt. We waren aan vervanging van de versierselen toe
en omdat de feestcommissie is gestopt met het verlichten van de brug komen de
kosten voor het huren van een kraan volledig voor rekening van Plaatselijk Belang.
Alles overwegende hebben we besloten dit jaar te kiezen voor een andere opzet. We
hopen dat onze dorpsbewoners enthousiast zijn. Mochten de reacties tegenvallen dan
kunnen we volgend jaar opnieuw bekijken wat te doen met de kerstboom. Omdat we
de lampjesboom eerst eens wilden uitproberen, hebben we er eentje gehuurd. Als het
bevalt, willen we volgend jaar zelf zo’n lampjesboom aanschaffen.
De kerststal is een tweede verhaal. Zoals u weet zijn vorig jaar 2 poppen uit de stal
gestolen. Helaas hebben de daders niet de moeite genomen om zich te melden. Tot
nog toe hebben we geen passende poppen kunnen vinden en zal de kerststal dit jaar
achterwege blijven.

Project haven en bijenweides
Op de ledenvergadering vorig jaar hebben we aangekondigd dat wij een project
voorbereiden ter verbetering van een aantal zaken op de haven. Het betreft onder
andere het creëren van nieuwe, duurzame aanlegplaatsen voor passanten, verbetering
van de trailerhelling en herindeling van de roeibootplaatsen. Deze zijn nu te smal. Door
de plaatsen iets breder te maken, worden ze geschikt voor een grotere categorie boten
en zo kunnen we de bezettingsgraad van de haven ook verbeteren. Daarnaast hebben
we gemeend om het terrein rondom de haven een aantrekkelijker gebied te maken.
Daarvoor hebben we ons aangemeld bij de Friese Milieufederatie die een project had
opgezet voor het creëren van bijenweides. We hebben daarbij twee locaties
opgegeven: het gebied tussen fitnesspark en haven en een strook grond langs het
fietspad langs de Scharsterrijn (nabij de Hebo). Ons project is goedgekeurd en dat
betekent dat we het zaaigoed voor de bijenweides gratis krijgen. We zijn bezig met het
maken van een mooi ontwerp voor het gedeelte nabij de haven. Er liggen nu
aanvragen voor subsidie voor het gehele plan bij verschillende instanties. Hopelijk
hebben we in januari de financiën rond en kunnen we daarna vlot aan de slag!
Knooppunt Joure
De werkzaamheden m.b.t. het Knooppunt Joure zijn onlangs gestart. Begonnen wordt
met het uitdiepen van de Langweerder Wielen. Het vrijkomende zand wordt verpompt
en ingezet bij de werkzaamheden rondom het Knooppunt Joure. In november is een
informatiebijeenkomst geweest waarin is ingegaan op de fasering van de diverse
activiteiten. Allereerst zal het tracé van de A7 (Sneek–Joure) onderhanden worden
genomen. Vervolgens zal het gebied rondom de huidige rotonde worden aangepakt.
De aannemer kan voor een groot deel werken in het vrije veld, waardoor er voor het
verkeer vooralsnog geen tot weinig hinder wordt verwacht.
Door de hoofdwegenstructuur als eerste aan te pakken, wordt ook beoogd de
doorstroming van het verkeer zo snel mogelijk goed te laten verlopen en het
sluipverkeer dat nu door de omliggende dorpen gaat, daar weer weg te halen.
De aannemer beschikt over een lange evenementenlijst van de gehele omgeving en
gaat bij de uit te voeren werkzaamheden zorgvuldig kijken op welke wijze
verkeershinder, juist op deze momenten, kan worden vermeden. Inmiddels is ook
duidelijk geworden dat in de Hollandiastraat een nieuwe tunnel zal worden aangelegd.
Deze komt in de plaats van het eerder geplande viaduct. Na de hoofdwegen komen de
andere wegen aan bod, zoals het maken van een aansluiting van de Haulsterweg op de
Sewei. Dat kan pas wanneer het verkeer van het laatste stuk van de A7 weg is.
Als laatste zal de aannemer het asfalt verwijderen van de A7 en de aangrenzende
parallelweg naar Ouwsterhaule. De geluidswal zal ook pas worden opgeruimd nadat er
geen verkeer meer rijdt. Het deel van de geluidswal achter de Roazebosk blijft
vooralsnog na de werkzaamheden gewoon liggen. Dat is goed nieuws omdat er voor
het gebied op korte termijn nog geen planvorming plaatsvindt en het zandbed gewoon
blijft liggen. Verwijdering van de geluidswal zou de Roazebosk vol op de wind en in het
stuivende zand zetten. Er ligt nog steeds een wens van de gemeenteraad om het
Roazebosk in ere te herstellen (bos aanleggen) en zodra dat besluit definitief is, kan er
weer gesproken worden over al dan niet verwijdering van de geluidswal.
Uiteraard zal een project, zoals het Knooppunt Joure, niet helemaal zonder hinder of
vertraging plaatsvinden. De projectleiding van het Knooppunt Joure is voornemens op
verschillende momenten tijdens de uitvoering omwonenden en belanghebbenden te
informeren. Er is ook nadrukkelijk gevraagd om input vanuit de bevolking. Men kan
zich te allen tijde wenden tot het Knooppunt Joure (zie ook de website
www.knooppuntjoure.nl) of daar tijdens de openingsuren binnenlopen.

Herstel Roazebosk
Het herstel van de Roazebosk blijft vol onze aandacht houden. Uit een gesprek dat PB
in september met de verantwoordelijk wethouder had, blijkt dat de gemeente
vooralsnog geen plannen gaat maken voor de invulling van het gebied dat vrijkomt op
het moment dat het laatste stuk A7 voor de rotonde buiten gebruik wordt gesteld. Dat
betekent dat er, zoals hierboven al is genoemd, vooreerst een zandvlakte achterblijft
daar waar nu de A7 loopt. Dat is jammer, want via de procedure van een nieuw
bestemmingsplan zouden we het herstel van het Roazebosk willen realiseren. Zoals
bekend, heeft de gemeenteraad in 2012 het College unaniem verzocht de plannen
voor dat gebied zodanig te wijzigen dat de geplande 7 bosvilla’s daar niet worden
gebouwd, maar dat het Roazebosk in ere wordt hersteld. Daarna hebben we het
onderwerp op vele momenten en via diverse kanalen warm gehouden om te zorgen
dat het College haar belofte in gaat lossen. Recentelijk hebben we het College
daarover nog weer benaderd en in de komende weken zullen we ook met de
raadsfracties weer in gesprek gaan. In het eerste kwartaal van 2016 bespreekt de
gemeente de evaluatie van het woningbouwprogramma en we zetten momenteel in
om de woningen via dat spoor alvast te schrappen.
Wijzigingen in commissie Brêgepraat
We zijn erin geslaagd om de 2 vacatures die er waren, in te vullen. Tineke en Henk
Schotanus gaan samen de algehele coördinatie van de Brêgepraat doen en nemen de
bezorgroute van Jeanet Zandstra over. Mirjam de Vries wordt ook bezorgster, zij
neemt de route van Hinke Lolkema over die eind dit jaar stopt. Ciska de Jong breidt
haar rol in de redactie uit en neemt vanaf heden de coördinatie van de advertenties
op zich. Ze onderhoudt de contacten met bestaande adverteerders en daarnaast zal
ze potentiële nieuwe adverteerders benaderen.
Tineke, Henk en Mirjam, namens het bestuur dank voor jullie spontane aanmelding en
Hinke en Jeanet heel erg bedankt voor jullie inzet in de afgelopen periode.
Oproep voor input kopij Brêgepraat
Mede namens de redactie van onze dorpskrant willen we hierbij een oproep doen aan
iedereen die een leuk verhaal heeft te vertellen, een lekker recept heeft, een puzzel
weet of andere leuke input heeft die hij/zij met de bewoners van ons dorp via de
dorpskrant wil delen. Denk bijvoorbeeld aan een reisverslag van een bijzondere
vakantie, een bedrijfsbezoek of ander interessant uitstapje, een opmerkelijke
belevenis of gewoon een leuke anekdote. Verder willen we de mensen die een
activiteit organiseren, vragen om daar ook een verslagje van te maken voor de
dorpskrant, dit gebeurt nog niet in alle gevallen. Deze punten kwamen tijdens het
evaluatiegesprek tussen redactie en bestuur naar voren. Er zijn ook concrete
suggesties gedaan voor meer kopij, zoals een nadere kennismaking met nieuwe
bewoners. Denkt u met ons mee? Uw ideeën zijn welkom bij de redactie of bij het
bestuur via pb-secr@home.nl
De kopijdata voor 2016: 5 februari, 8 april, 24 juni, 30 september, 9 december (voor
respectievelijk de verschijningsdata: 17 februari, 19 april, 5 juli, 11 okt, 20 dec).
Gift van Stichting Westermeer
Op 25 november 2015 bestond de Stichting Westermeer 50 jaar. Deze gebeurtenis
wilde de stichting graag samen delen, daarom krijgt elke Vereniging van Plaatselijk
Belang binnen het werkgebied van Stichting Westermeer een gift van €500,-, geheel
te besteden naar eigen inzicht. We hebben de stichting hiervoor van harte bedankt.
Wat we met het geld gaan doen, laten we nog weten. Het gebaar waarderen we

bijzonder! Heeft u een leuke suggestie voor een bestemming, mail ons: pbsecr@home.nl
Gemeentezaken
Het bestuur van PB heeft weer een aantal bijeenkomsten bezocht:
 Installatie nieuwe burgemeester 1 december
 Afscheid burgemeester op 26 november
 Inloopbijeenkomst Knooppunt Joure op 17 november
 Bijeenkomst Knooppunt Joure op 1 december: kennismaking met aannemer
Van der Lee en toelichting op werkzaamheden die we de komende 2 jaar
kunnen verwachten. Ook de planning en eventuele hinder kwam aan bod.
VASTE PUBLICATIES
Deze rubriek bevat onderwerpen die wij graag continu
onder uw aandacht willen houden.
Bellijst als u de AED nodig heeft
Is er een noodgeval en is de AED nodig? Hier is de lijst met mensen in ons dorp die
bevoegd en gediplomeerd zijn om de AED te bedienen. Handig om bij de hand te
hebben. Het kan levens redden.
 Sonja Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270
 Wilco Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270
 M. Galema, Hollandiastraat 32, tel. 413095
 Marten van der Weg, Hollandiastraat 5, tel. 419414
 Lisette van der Werf, Hollandiastraat 68, tel. 412753
 A Mink, Schoolstraat 11, tel. 416191
 Franke Sloothaak, Trijegea 27, tel. 414872
 Gerrit Jeeninga, Trijegea 67, tel. 851222
 Bouke Agricola, Scharren 19a, tel. 416420
 Sonja Klijnstra, Scharren 12, tel. 414367
Zelf groen onderhouden
Willen dorpsbewoners zelf het groen gaan onderhouden? Dan kunnen zij een initiatief
indienen voor zelfbeheer. Zij kunnen hun initiatief (met motivatie) binnen 4 weken na
publicatie in de krant, indienen bij Plaatselijk Belang. De Plaatselijke Belangen
verzamelen de initiatieven per dorp en geven die door aan de gemeente. De
gemeente zal alle initiatieven beoordelen. De werkzaamheden die in zelfbeheer
worden uitgevoerd zijn op basis van vrijwilligheid en worden niet vergoed. De bomen
blijven in gemeentelijk beheer in verband met veiligheid en specialisme. Heeft u
belangstelling voor zelfbeheer van groen, laat het ons weten!
Stimuleren van initiatieven in ons dorp
Heeft u een leuk idee voor een activiteit in Scharsterbrug? Dan kunt u daarvoor een
bijdrage aanvragen bij het bestuur van PB. Op hoofdlijnen komt een activiteit of
evenement in aanmerking voor een bijdrage van PB (maximaal 100 euro) als het een
maatschappelijk belang dient, voor alle dorpsbewoners toegankelijk is en geen
commerciële doelen heeft. De regels die wij als bestuur hiervoor opgesteld hebben
staan op de site: www.skarsterbrege.nl

Meldpunt gemeente voor kleine gebreken
Constateert u gebreken in het dorp (denk bijvoorbeeld aan onregelmatigheden in
bestrating, defecte lantaarnpalen, zweefvuil etc) dan kunt u daarvan zelf direct een
melding maken op de site van de gemeente:
www.defryskemarren.nl/welkom (klik op de link ‘melding doen’).
Er is ook een speciale app te downloaden.
Heeft u vragen of wilt u iets kwijt aan het bestuur van Plaatselijk Belang?
U kunt ons mailen op pb@skarsterbrege.nl
Mailadressen:
Bestuur: pb@skarsterbrege.nl
Brêgepraat: Brêgepraat@skarsterbrege.nl
Havenmeester: haven@skarsterbrege.nl
Contactgegevens
Wilco Kuipers, voorzitter
 Hollandiastraat 40, telefoon: (0513) 419270
Roel Dijkstra, penningmeester
 Hollandiastraat 2, telefoon: (0513) 418111
Regina Jeeninga, secretaris en contactpersoon voor Brêgepraat en website
 Trijegea 67, telefoon: (0513) 851222
Henk Zandstra, algemeen lid en contactpersoon voor haven
 Trijegea 47, telefoon: (0513) 417333
Lisette ten Hoeve, activiteitencoördinator
 Trijegea 81, telefoon: (0513) 418890
Froukje Huitema, algemeen lid en contactpersoon voor speeltuincommissies
 Scharren 43, telefoon: (0513) 431320
Esther Beneker, algemeen lid en contactpersoon voor volkstuincommissie
 Roazebosk 8, telefoon: (0513) 412983
Havenmeester: Durk Faber en Henk Zandstra: 06-51122567
Website
Plaatselijk Belang is ook digitaal actief op www.skarsterbrege.nl (klik door op Plaatselijk
Belang). Daar vindt u onder meer onze nieuwsbrief.

Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug
Bestuur

Wilco Kuipers – voorzitter: 419270
Roel Dijkstra - penningmeester: 418111
Lisette ten Hoeve - activiteiten: 418890
Regina Jeeninga - secretaris: 851222
Henk Zandstra – haven/algemeen: 417333
Froukje Huitema - algemeen: 431320
Esther Beneker – algemeen: 412983
pb@skarsterbrege.nl

Speeltuin Trijegea

Haven

Dorpskrant Brêgepraat

Karel Bijker: 414538
René de Kroon: 418802
Pieter de Lange: 417201
Louwrens v.d. Wal: 417717

Durk Faber
Henk Zandstra
06-51122567

ankab@ziggo.nl
contactpersoon: Froukje

haven@skarsterbrege.nl
contactpersoon: Henk

Redaktie
Susan Luinenburg: 417863
Ciska de Jong: 413561
Annie Mink: 418250
Hiltsje Agricola: 416213
Brêgepraat@skarsterbrege.nl
contactpersoon: Regina

Speeltuin Pompstraat

Volkstuinen

JongerenActiviteitenCie

Roelof Roffel: 416083

Herre de Lange: 414678
8517hc21@hetnet.nl

contactpersoon: Froukje

contactpersoon: Esther

Jenny Dijkstra
Monica de Lange
Jolanda van der Wal
Elena de Boer

contactpersoon: Esther

Nieters/bezorgers
Neeltje de Jong
Louwrens v.d. Wal
Tine Nagelhout
Anja de Wolff
Mirjam de Vries
Hinke Lolkema
(stopt)
Janet Zandstra
(stopt)
Tineke en Henk
Schotanus

AED

Zie bellijst bij
noodsituaties
boven in deze
nieuwsbrief
contactpersoon:
Regina

