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Beste dorpsbewoners,
Via deze nieuwsbrief willen wij iedereen informeren over wat er leeft en speelt in ons
dorp en wat belangrijk is voor jullie om te weten m.b.t. ons dorp en onze omgeving.
Daarnaast geven wij een update van alle zaken waarmee Plaatselijk Belang bezig is.
Deze nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.skarsterbrege.nl
Heb je een vraag of wil je iets meedelen aan Plaatselijk Belang? Je kunt ons daarvoor
mailen op: pb@skarsterbrege.nl maar je kunt ons uiteraard ook persoonlijk benaderen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur is zeer verheugd jullie te kunnen meedelen dat wij ons huidige bestuur
kunnen uitbreiden met 3 nieuwe bestuurskandidaten, te weten Nico Postma, Judith
Veenstra-Ahlers en Ybranda van der Honing.
In de afgelopen periode hebben zij één of meerdere bestuursvergaderingen bijgewoond
om een indruk te krijgen van wat een bestuursfunctie bij Plaatselijk Belang inhoudt. Zij
hebben hier allen een positief gevoel bij gekregen en hebben zich vervolgens kandidaat
gesteld.
Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zullen zij worden voorgedragen aan
onze leden. In de komende periode draaien zij al wel mee met het bestuur. Mocht het
nodig zijn, dan zullen wij eerder een bijzondere ledenvergadering gaan beleggen.

AED cursus
Op 14 mei jl. vond de door Plaatselijk Belang georganiseerde AED cursus plaats. Voor
deze herhalingscursus hadden zich enkele deelnemers van de AED-lijst aangemeld. De
cursus werd ook deze keer weer gegeven door Douwina van der Meer en werd door de
deelnemers als positief ervaren.
Kom je nog niet op de AED-lijst van ons dorp voor, maar kun je wel de AED bedienen,
meld je dan bij ons aan door een mail te sturen naar pb@skarsterbrege.nl Hoe meer
deelnemers op de lijst, hoe beter. De AED-lijst van Scharsterbrug vind je verderop in
onze nieuwsbrief.
AED, daar red je levens mee!

Brug bediening Scharsterbrug
Mededeling 1:
Het bestuur heeft onlangs een brief ontvangen van Provincie Fryslân over de
geluidssituatie bij de brug. Het betreft de hinder die de direct omwonenden ervaren als
gevolg van de bellen bij de bediening bij de brug. De provincie wil graag met de direct

omwonenden en Plaatselijk Belang bespreken welke verbeteringen er nog mogelijk zijn,
zonder afbreuk te doen aan de wettelijke voorgeschreven regels. Hiervoor zal Provincie
Fryslân een overleg initiëren. Vanuit Plaatselijk Belang zal Wilco Kuipers hierbij
aanwezig zijn.
Mededeling 2:
Het bestuur signaleert dat er veel “te doen is” rondom de brug (o.a. op Facebook), nu
deze brug sinds enige tijd op afstand wordt bediend.
Om die reden heeft het bestuur onlangs besloten een online meldpunt in te stellen,
waarop incidenten m.b.t. de brugbediening kunnen worden aangemeld. Vervolgens
zullen wij hiervan een logboek gaan bijhouden. Indien nodig zullen wij dit logboek gaan
bespreken met de betrokken instanties.
 Vanaf heden kunnen incidenten worden gemeld op brug@skarsterbrege.nl
Let op! Alleen incidenten die onder vermelding van datum én tijdstip worden
aangemeld, kunnen wij opnemen in ons logboek. Denk hieraan als je melding maakt
van een incident.

Wijkschouw
Op 26 juni jl. heeft de jaarlijkse wijkschouw (geïnitieerd door de gemeente) in
aanwezigheid van Plaatselijk Belang plaatsgevonden. Vanuit de gemeente waren hierbij
aanwezig Hendrik Hoekstra (dorpencoördinator) en Pieter van der Meulen
(wijkbeheerder).
Op diverse punten in ons dorp zijn zogenaamde knelpunten vastgesteld en
geregistreerd door de gemeente. Hierbij valt o.a. te denken aan losliggende tegels in
het trottoir (in meerdere straten), verzakking van het trottoir, stoepranden te hoog, en
schade door boomwortels.

Dodenherdenking 4 mei
De 4 mei herdenking is dit jaar goed verlopen. De politie stond op ons verzoek dit jaar
aan beide kanten van de wegversperring opgesteld. Daarnaast waren er ook 2
verkeersregelaars actief bij betrokken.
Net als afgelopen jaren, liepen er ook weer een aantal basisschoolkinderen uit Langweer
samen met hun ouders mee in de tocht.
Plaatselijk Belang Scharsterbrug gaat nu kijken, in overleg met schooldirecteur Thijmen
Krikke van OBS ‘t Swannestee en Plaatselijk Belang Langweer, of het gewenst is hier een
meer “gezamenlijke invulling” aan te gaan geven. Te denken valt o.a. aan een bijdrage
van de schoolkinderen uit Langweer aan de werkstukken die voorafgaand aan de tocht
worden getoond in de kerk en aan het voorlezen van een gedicht tijdens de herdenking.

Afvalcampagne “Ho! Net yn ‘e Kliko!” (www.honetynekliko.frl)
Ho! Net yn`e Kliko! is een afvalcampagne voor huishoudens. Doel van deze campagne is
25% minder afval in de container voor restafval. Dit kun je eenvoudig bereiken door 6
afvalsoorten beter gescheiden weg te gooien.

Nieuws vanuit de werkgroep Scharsterbrug/Joure:
Vanaf september 2018 – september 2019 zal deze afvalcampagne ook worden
uitgevoerd in ons eigen dorp. Plaatselijk Belang Scharsterbrug werkt hierin nauw samen
met een aantal buurtverenigingen in Joure.
Begin september zal er in ons dorp huis-aan-huis geflyerd worden, waarin we
aankondigen hoe ieder huishouden kan deelnemen aan deze campagne.
Ook proberen we, in samenwerking met OBS de Brêge, daar waar mogelijk d.m.v.
lesprogramma’s aandacht te besteden aan het belang van gescheiden afval.
Enthousiaste dorpsbewoners (jong en oud!) die het leuk vinden om samen met ons
verdere invulling hieraan te gaan geven in ons eigen dorp, kunnen zich nog steeds bij
ons aanmelden!
De gemeente de Fryske Marren heeft een financiële waardering toegezegd aan
deelnemende dorpen op basis van het behaalde resultaat.
Wil je samen met ons meedenken over hoe we deze campagne het beste
kunnen uitvoeren in ons dorp of heb je een leuk idee voor deze campagne?
Stuur dan een mail naar pb@skarsterbrege.nl of neem persoonlijk contact met ons op!

Mededelingen van het Outdoor Fitnesspark
 RESERVERING: Vanaf 27 juni t/m 19 juli gaat OBS de Brêge gebruik maken van
het fitnesspark. Zij zullen iedere woensdagmiddag vanaf 12.45 uur tot ongeveer 13.45
uur aanwezig zijn. Zij hebben hiervoor zelf een trainer vanuit Miks geregeld. Gedurende
deze periode is het fitnesspark tijdens dit uur niet toegankelijk voor derden.
 Met ingang van 2018 worden de fitnesslessen verzorgd door Oekje Rooks Bosma. Zij
heeft een jarenlange ervaring met gym- en fitnesslessen en is al geruime tijd een
enthousiast lid van ons fitness-team. Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom!
Het is voor jong en oud, gevorderd en beginner. Iedereen kan dus meedoen!
 Er wordt fitnessles gegeven iedere dinsdagmiddag.
In de winterperiode van 15.30 – 16.30 uur en in de zomerperiode van 16.00 – 17.00 uur.
Graag vooraf aanmelden bij Esther Beneker. Zij is bereikbaar op telefoonnummer
0513 - 412983 of via de mail: fitness@skarsterbrege.nl

Bezochte bijeenkomsten door het bestuur:
-

Workshop “Klaar voor de AVG”
Voorlichtingsavond “Vrijwilligersverzekering van de De Fryske Marren”
Overleg kerkbestuur en gemeente
Projectgroep “Ho! Net yn de Kliko”
Kwartaal overleg met OBS de Brêge

Overige korte mededelingen
Wij verzoeken huurders van een box in onze haven die van plan zijn hun plek op te
zeggen, dit tijdig te doen.

Nieuws van de gemeente De Fryske Marren
1)

Een nieuw systeem maakt melding doen over openbare ruimte erg
gemakkelijk

Vanaf woensdag 6 juni werkt de gemeente de Fryske Marren met Fixi. Dit betekent voor
u dat het eenvoudiger wordt om een melding te maken over de openbare ruimte. Heeft u
iets gezien in de openbare ruimte dat kapot is? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal, een
prullenbak, een bankje of ligt er ergens een losse stoeptegel?
Geef het door via www.defryskemarren.nl/melding of via De Fryske Marren app.
Als u een melding wilt doen, komt u op de Fixi-website terecht. Daar omschrijft u uw
melding en voegt u eventueel een foto toe. U kunt met of zonder account een melding
doen. Vult u uw e-mailadres in? Dan houdt de gemeente u op de hoogte van de
voortgang van uw melding. De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor de
afhandeling, uw gegevens worden dus niet openbaar gedeeld. Naast uw eigen melding
kunt u ook andere meldingen in de gemeente bekijken. Heeft iemand anders bijvoorbeeld
al gemeld dat het bankje in uw buurt kapot is? Dan kunt u dat ook zien.

2)

App De Fryske Marren

In de app van de gemeente vindt u onder andere het laatste nieuws, uw persoonlijke
afvalkalender (plus notificaties) en de actuele openingstijden. Ook kunt u via deze app
contact met de gemeente opnemen of een melding openbare ruimte doen. De app is
bedoeld voor uw smartphone en beschikbaar in IOS (App Store) en Android (Google
Play). Beide apps hebben dezelfde functionaliteit.
3) VNG Vrijwilligersverzekering De Fryske Marren
De gemeente De Fryske Marren heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. Daar waar
vrijwilligers in organisatieverband actief zijn, zijn ze in principe via deze gemeentelijke
verzekering verzekerd voor schade. Meer informatie hierover kun je vinden op de website
van de gemeente.

Diversen
Kernenbudget: De gemeente heeft budget beschikbaar voor projecten. Projecten
kunnen worden ingediend via Plaatselijk Belang. De volgende sluitingsdatum is 12
oktober. Mocht u een leuk idee hebben voor een project, laat het ons weten!

Contactgegevens Plaatselijk Belang
Bestuur
Wilco Kuipers, voorzitter
• Hollandiastraat 40, telefoon: (0513) 419270
Pieter de Lange, penningmeester
• Rienstraat 19, telefoon: (0513) 417201
Anetta de Jong, secretaris
• Trijegea 79, telefoon: (06) 55156152
Remco Burger, algemeen lid
• Hollandiastraat 36
Henk Zandstra, algemeen lid
• Trijegea 47, telefoon: (0513) 417333
Havenmeesters
Durk Faber en Henk Zandstra: (06) 51122567
Volkstuinen
Herre de Lange: (0513) 414678
Speeltuin Pompstraat
Roelof Roffel: (0513) 416083
Outdoor Fitnesspark
Esther Beneker: (0513) 412983
Whats app groepsbeheerder
Gerben Veenstra: (06) 21492783
Aanmelden kan via de website (www.skarsterbrege.nl)
Website
Informatie over en van Plaatselijk Belang is te vinden op www.skarsterbrege.nl (klik door
op Plaatselijk Belang). Daar vindt u onder meer ook onze nieuwsbrief.
Facebook
Op deze Facebook pagina plaatsen zowel Plaatselijk Belang als ook dorpsbewoners zelf
berichten die betrekking hebben op ons dorp en/of omgeving. U vindt ons door te zoeken
op "plaatselijk belang scharsterbrug".
Mailadressen
Bestuur
Havenmeester
Meldpunt brug incidenten
Outdoor Fitnesspark
Volkstuinen
Redactie Brêgepraat

:
:
:
:
:
:

pb@skarsterbrege.nl
haven@skarsterbrege.nl
brug@skarsterbrege.nl
fitness@skarsterbrege.nl
8517hc21@hetnet.nl
bregepraat@skarsterbrege.nl

Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug
Bestuur
Wilco Kuipers - voorzitter
Pieter de Lange - penningmeester
Anetta de Jong - secretaris
Remco Burger - algemeen
Henk Zandstra - algemeen

Haven

Volkstuinen

Dorpskrant Brêgepraat
Redaktie

Durk Faber
Henk Zandstra

Herre de Lange

Tineke Schotanus
Neeltje Mink-de Jong
Cisca de Jong
Janna Henstra

Bezorgers
Coördinator: Tineke
Schotanus
Henk Schotanus
Neeltje Mink-de Jong
Louwrens van der Wal
Tine Nagelhout
Anja de Wolff
Sonja Goudemond
Janet Zandstra

contactpersoon: Henk

contactpersoon: Pieter

JongerenActiviteitenCommissie

OuderenActiviteitenSpeeltuin Trijegea
Commissie

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

Martha Faber
Sjoukje Wiersma
Tietie van der Meer
Tine Nagelhout

Pieter de Lange
René de Kroon
Louwrens vd Wal
vacature

Roelof Roffel

contactpersoon: Pieter

contactpersoon: Pieter

contactpersoon: Pieter

contactpersoon: Pieter

Whats app
(buurtpreventiegroep)

Outdoor
Fitnesspark

Bijenweide

Voor deelnemers: zie
bellijst in de nieuwsbrief van PB in deze
Brêgepraat

Groepsbeheerder:
Gerben Veenstra

Esther Beneker

Roel Dijkstra

contactpersoon: Remco

contactpersoon: Wilco

contactpersoon: Wilco

AED

contactpersoon: Anetta

Speeltuin Pompstraat

contactpersoon: Wilco

VASTE PUBLICATIES –
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? Hieronder is een 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!
•
•
•
•
•
•




Marten van der Weg, Hollandiastraat 5, tel. 419414
Sonja Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270
Wilco Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270
Lisette van der Werf, Hollandiastraat 68, tel. 412753
Bouke Agricola, Scharren 19a, tel. 06-15534770
Gerrit Jeeninga, Trijegea 67, tel. 06-38900001
Robert Steneker, Trijegea 79, tel. 06-46826794
Jelly v.d. Wal, tel. 06-41193506 of 417717
Vreugdenhil, tel. 482460

De AED hangt bij aan de buitenmuur bij de tenniskantine.
Met Vreugdenhil is afgesproken dat ook de fabriek gebeld mag worden als er hulp nodig
is. De fabriek heeft zelf ook een AED (hangt bij de melkontvangst).
Hier is 24 uur per dag een BHV-er aanwezig die de AED training heeft gevolgd. Hier kan
altijd een beroep op worden gedaan door het dorp.
De fabriek is (ook ’s avonds en ’s nachts) bereikbaar op telefoonnummer 0513-482460.
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. Een activiteit of evenement komt in
aanmerking voor een bijdrage van PB (maximaal € 100) als het een maatschappelijk
belang dient, voor alle dorpsbewoners toegankelijk is en geen commercieel doel heeft.
De regels die wij als bestuur hiervoor hebben opgesteld, kunt u nalezen op onze website:
www.skarsterbrege.nl
Meldpunt gemeente voor kleine gebreken
Constateert u gebreken in het dorp (denk bijvoorbeeld aan onregelmatigheden in de
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.
Zelf groen onderhouden
Zijn er dorpsbewoners die zelf het groen willen gaan onderhouden? Dan kunt u een
initiatief voor zelfbeheer indienen. U kunt uw initiatief (met motivatie) indienen bij het
bestuur van PB. 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!

