Verslag Algemene Ledenvergadering
gehouden op maandagavond 18 maart 2019 om 20.00 uur
in de kantine van tennisvereniging De Skarslach
Aanwezig:
Bestuur:
Gemeente:
Gasten:
Leden:

Wilco Kuipers, Henk Zandstra, Anetta de Jong, Pieter de Lange, Remco Burger
Hendrik Hoekstra (dorpencoördinator), Klaas Samplonius (wijkbeheer),
Geeske Holtrop-Hoekstra (raadslid CDA), Siep Koldijk (steunfractielid PvdA), Gerda
de Vries (riedslid FNP)
Sipke Schotanus en Hessel Faber (Stichting Cultureel Scharsterbrug; Brêgepop),
Thijmen Krikke (OBS de Brêge), Willem Steneker (Club van Aanjagers)
Ybranda van der Honing, Nico Postma, Janke Diederich, Nico Agricola, Nienke
Plantinga, Marjan Zandstra, Sonja Klijnstra, Frederik Kampstra, Ineke Speerstra,
Jan Faber, Theo Flapper, Ineke van Bruggen, Jacob Mink, A. Mink, Coenraad van
Meekeren, Roel Dijkstra, H. de Jong, Herre de Lange, Romke Nagelhout, Theun
Kaastra, Ria Kaastra, Tineke Schotanus, Hein Lolkema, Jaap Hanje, Wiebren
Dijkstra, Franke Sloothaak, Harm de Boer (Stringen), Cees Lenis, Germ Speelman,
B.C. Agricola, Barteld Minnesma, Lieuwe de Boer, Piet Siemonsma, Ph van der
Meer, Arno Bokma, Ria de Wolff, Henk de Wolff
Afwezig met kennisgeving: Frans Veltman (wethouder), Lisette ten Hoeve

1. Opening en mededelingen
Wilco Kuipers, voorzitter van Plaatselijk Belang Skarsterbrêge, heet alle aanwezigen van harte
welkom, in het bijzonder de ambtenaren van de gemeente De Fryske Marren, de aanwezige
raadsleden, en alle gastsprekers.
Wethouder Frans Veltman is helaas vanwege ziekte verhinderd.
Wilco doet een oproep t.b.v. de volkstuinen, er is nog 1 perceel beschikbaar.
Huishoudelijke mededelingen:

Koffie, thee en cake is voor rekening van Plaatselijk Belang

Roken graag buiten in de pauze

Na afloop zijn de drankjes voor eigen rekening
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag vorige ALV vergadering d.d. 19 maart 2018
Het verslag wordt vastgesteld, er zijn geen opmerkingen.
4. Financieel verslag 2018 (is uitgereikt in de vergadering)
Penningmeester Pieter de Lange doet verslag van de financiële zaken.
Het financieel verslag is opgemaakt door administratiekantoor Wijnja. Ook heeft er inmiddels een
controle door de kascommissie plaatsgevonden, waarover later meer.
Het was financieel gezien geen bijzonder jaar in vergelijking tot vorig jaar. Wel zijn we er op het
eindsaldo Eigen Vermogen met zo’n € 3.000,- iets op vooruit gegaan.
Bij een
nadere



aantal posten of (grote) veranderingen in het budget t.o.v. voorgaande jaren geeft Pieter
toelichting:
Diverse havenkosten: vorig jaar zat hier de aanleg van de WIFI in (€ 2.000,-)
Drukkosten Dorpskrant; PB neemt hiervan een deel van de kosten van OBS de Brêge voor
haar rekening
 Haven opstalverzekering: er is een nieuwe (goedkopere) opstalverzekering afgesloten
Er zijn verder geen vragen.

5. Verslag kascommissie (Frederik Kampstra en René Zwaan)
Frederik Kampstra doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. De kascommissie geeft
aan dat zij geen oneffenheden heeft kunnen vinden. De kascommissie heeft vervolgens de
financiën goedgekeurd. Wilco bedankt de kascommissie.
Door instemming van de ledenvergadering met het gevoerde bestuur, wordt decharge aan het
bestuur verleent.
6. Benoeming reserve kascommissie lid
Aftredend is Frederik Kampstra
Kascommissie voor 2020: René Zwaan en Lisette ten Hoeve. Laatstgenoemde is op de ALV in 2018
benoemd tot reserve kascommissie lid.
Nieuw reserve kascommissie lid: Roel Dijkstra.
7. Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Zandstra.
Wilco bedankt Henk namens het bestuur en al haar leden voor zijn inzet en betrokkenheid in de
afgelopen 12 jaren! en met name voor al zijn werkzaamheden als havenmeester.
Het bestuur stelt voor de volgende nieuwe kandidaten te benoemen als bestuursleden van PB
Scharsterbrug: Ybranda van der Honing en Nico Postma.
Beide kandidaten worden bij acclamatie door de aanwezige leden gekozen tot bestuurslid van
Plaatselijk Belang Scharsterbrug.
Het bestuur is nog op zoek naar een 7e bestuurslid.
8. Presentatie: Terugblik Plaatselijk Belang 2018
Wilco Kuipers geeft namens het bestuur een samenvatting en opsomming van activiteiten en
bijeenkomsten waar het bestuur bij betrokken c.q. aanwezig is (geweest). Naast de jaarlijkse
evenementen/bijkomsten zoals de wijkschouw, de 4 mei herdenking, het bestuurlijk overleg met
de gemeente, het Fiskje Fange, het kwartaal overleg met OBS de Brêge, de AED-cursus, is PB
actief in de afvalcampagne Ho! Net yn ‘e Kliko! van de gemeente de Fryske Marren.
Ook wordt het jaarplan 2019 doorgenomen, met daarin o.a. de BBQ voor vrijwilligers in het
voorjaar 2019, het opstellen van een Huishoudelijk Reglement en het vernieuwen van het
havengebouw.
Via de nieuwsbrief van PB in de dorpskrant Brêgepraat en ook op Facebook wordt het dorp door
Plaatselijk Belang op de hoogte gehouden van de (lopende) projecten en onderwerpen waar
Plaatselijk Belang zich mee bezig houdt.
9. Gemeentezaken (Hendrik Hoekstra, Dorpencoördinator)
Hendrik Hoekstra stelt zich beschikbaar voor een vraag/antwoord sessie met de zaal.
Vraag: Wat is de stand van zaken m.b.t. de verlichting aan de Hollandiastraat i.v.m. de aanleg van
de nieuwe weg en de tunnel?
Antwoord: Het project is nog niet definitief opgeleverd. Ook is op dit moment nog niet duidelijk
wanneer dit precies zal zijn. Om die reden kan de gemeente nog niet beoordelen of er meer
verlichting geplaatst moet worden bij de tunnel. Dit moet t.z.t. nader worden bekeken.
Ook komen er meldingen van de bocht binnen bij de gemeente. De afdeling Ruimtelijk Beheer gaat
hier naar kijken. Wellicht kan het ook zo zijn, dat er eerder dan afloop van het project, op wordt
geacteerd. Wij gaan dit vanuit de gemeente goed bekijken.
Wel moet er vermeld worden, dat het hier gaat om led-verlichting. Dit is anders dan men gewend
is. De ervaring is, dat het anders wordt beleefd en dat men er aan moet wennen.
Hendrik Hoekstra heeft (namens de gemeente) Plaatselijk Belang inmiddels het
volgende laten weten:
“Naar aanleiding van de ALV kan ik melden dat er iets gedaan zal worden aan de verlichting in de
bocht tussen Scharsterbrug en de nieuwe tunnel. Het gaat dan om het rijgedeelte en niet om het
fietspad. Eén van de 2 bestaande lichtmasten zal worden verplaatst en er zal nog een nieuwe
worden geplaatst. Wanneer dat weet ik niet precies, maar er is bij de gemeente op aangedrongen
dat op korte termijn te realiseren. Hierop krijgt de gemeente nog een reactie.
Voor wat betreft de verlichting bij het fietspad zal nog een nadere beoordeling volgen. Dit is pas
nadat Van der Lee het werk heeft opgeleverd”.

Vraag: Er staan geen strepen op het fietspad. Het fietspad is zwart en de berm ook, daarbij wordt
je in het donker op bepaalde stukken ook verblind door de verlichting van de auto’s.
Antwoord: Ik weet niet of er ook strepen op het fietspad worden aangebracht.
Vraag: Bij het kruispunt op de Roazebosk en de “uitrijstrook” voor de bus zijn wegversmallingen
toegepast, iedereen moet nu stoppen. Ook het landbouwverkeer heeft er moeite mee. De bus kan
er ook amper uit komen.
Antwoord: Dit ga ik verder uitzoeken. Voor zover bekend, heeft de busonderneming geen klacht
hierover ingediend.
Vraag: Komen er nieuwe woningen in ons dorp?
Antwoord: Er wordt alleen gebouwd conform het bestemmingsplan of er moet aantoonbare
behoefte zijn aan nieuwe woningen. Dit moet je dan vanuit het dorp (PB) aantonen.
Wilco geeft aan dat indien er belang is voor woningbouw in het dorp, Plaatselijk Belang hiervan
graag op de hoogte wordt gesteld. PB zal zich dan hiervoor inzetten en met de gemeente om tafel
gaan.
In ieder geval gaat PB met de gemeente in overleg over de prijsstelling van de grond. Een prijs van
€ 270,- per m2 (opmerking vanuit de zaal) is niet aantrekkelijk voor nieuwbouw.
10. Presentatie: Fusie OBS de Brêge/OBS de Beuk (Thijmen Krikke)
Thijmen Krikke geeft een presentatie over de fusieschool die zal ontstaan na de fusie tussen OBS
de Brêge en OBS De Beuk (Sint Nicolaasga).
In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het vormgeven van deze nieuwe school (personeel,
financiën, lesmethoden, huisvesting en inrichting). De uiteindelijke fusierapportage bevindt zich op
dit moment in de eindfase. De nieuwe fusieschool start in augustus 2019 met ongeveer 90
leerlingen. Het uitgangspunt is om in het schooljaar 2019/2020 met 5 groepen te gaan draaien.
Hiervoor is ook formatie aangevraagd. De naam van de school blijft OBS de Brêge.
11. Presentatie: Club van Aanjagers van de Tsjûkemar (Willem Steneker)
Willem Steneker, één van de aanjagers geeft aan de hand van een uitgebreide PowerPoint
presentatie een vervolg op de plannen die zijn gemaakt om van het Tsjûkemar een aantrekkelijker
(recreatie)gebied te maken.
In 2016 is een uitvoeringsplan opgesteld waarin ideeën en voorstellen zijn geïnventariseerd en
geprioriteerd. Op basis hiervan heeft de gemeente DFM een bedrag beschikbaar gesteld om de
plannen verder uit te werken en het eerste “laag hangend fruit” te oogsten.
Veel ideeën zijn de afgelopen periode concreet gemaakt en de focus komt nu te liggen op het
daadwerkelijk realiseren van de projecten.
Meer informatie over wat de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar wil realiseren, kunt u nalezen
op hun website: www.tsjukemarplannen.nl Daar vind je ook het gehele projectplan.
12. Presentatie: Brêgepop (Stichting Cultureel Scharsterbrug)
Hessel Faber en Sipke Schotanus presenteren het programma. Op 12 en 13 april vindt alweer de 6e
editie van Brêgepop plaats.
Er wordt een persoonlijke presentatie over 5 jaar Brêgepop gegeven. Een prachtige korte
geschiedenis film, waarin 5 jaar Brêgepop voorbij komt, waarin de groei van het festival, zowel in
aantal als in professionalisering, nadrukkelijk naar voren komt.
Ook wordt de line-up voor Brêgepop 2019 getoond. De festivalkrant wordt in een oplage van
40.000 stuks huis-aan-huis bezorgd in de regio.
Er komt wederom een 2 daags parkeerverbod op de Hollandiastraat. Betreffende bewoners worden
nog nader geïnformeerd.
Tenslotte wordt er nog een oproep gedaan voor afbrekers op 15, 16 en 17 april!
13. Rondvraag
Er zijn verder geen inhoudelijke vragen voor de rondvraag.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur.

