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Beste dorpsbewoners,
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? Stel ons die dan gerust. U kunt ons mailen
op pb@skarsterbrege.nl maar u kunt de bestuursleden ook persoonlijk benaderen.
De telefoonnummers staan bij de contactgegevens en in het organogram.

Dorpskrant
Zoals u kunt zien is de kwaliteit van de dorps- en schoolkrant anders dan u gewend
bent. We drukten de kranten altijd op school maar het leasecontract van het
kopieerapparaat liep af en Primus heeft besloten het niet te verlengen. Via de
directeur van OBS De Brêge, Thijmen Krikke, zijn we terecht gekomen bij de reproafdeling van gemeente De Friese Meren. Zij zullen vanaf nu het drukwerk verzorgen.
De redacties zijn onveranderd en u kunt uw kopij dus op de vertrouwde adressen
blijven inleveren. We bedanken hierbij Eva Hoekstra voor al de jaren dat zij de
dorpskrant heeft gekopieerd. Uren en uren heeft ze in school gestaan en er mede voor
gezorgd dat iedereen elke keer weer een exemplaar in de bus kreeg.
Knooppunt Joure
Wij hebben nog geen nieuws sinds juni over de open eindjes die na de aanbesteding
concreet ingevuld gaan worden, zoals: hoe lang zijn bepaalde wegen afgesloten (moet
tot een minimum worden beperkt), hoe komt het zand dat uit de Langweerder Wielen
gehaald wordt op de plaats van bestemming (via een buis of met vrachtwagens) en
welke consequenties heeft dat, komt er een viaduct of een tunnel (projectbureau hoopt
op een tunnel), wat gaat de aannemer in het werk stellen om sluipverkeer zo veel
mogelijk te vermijden. Deze en meer vragen wil het projectbureau beantwoorden en
communiceren naar de wijken en de PB’s in de omgeving. Dat gaan ze doen via
(maandelijkse) bijeenkomsten voor PB’s en wijkcommissies en via de social media. De
planning was dat voor oktober de aanbesteding gedaan gaat worden, 8 weken later zou
de aannemer bekend moeten zijn en daarna gaat de schep de grond in. Dit zal naar
verwachting niet voor 1 januari 2015 zijn. We wachten verdere berichtgeving af.
Verbouw Vreugdenhil
Vreugdenhil heeft ons ingelicht over de bijzondere werkzaamheden bij de fabriek dit
najaar. In week 38 worden de oude luchtverhitters met toebehoren verwijderd uit de
productie en technische ruimtes van toren 1 en 2. Na jaren van trouwe dienst zijn de
luchtverhitters aan vervanging toe. De takelwerkzaamheden zijn midden op het
terrein. 18, 19 en 20 september waren de grootste takelwerkzaamheden. Oude
installatie eruit. Nieuwe luchtverhitters erin. In verband met de veiligheid kan er
tijdens het takelen geen vrachtverkeer passeren. Geprobeerd wordt overlast tot een

minimum te beperken. De werkzaamheden zijn in dagdienst van 06.00 uur tot 20.00
uur. De weken 39 en 40 staan in het teken van aansluiten van de installaties en het
verbeteren van productieruimtes. Het streven is begin week 41 weer in productie te
gaan met toren 1 en 2. Het bestuur van PB is uitgenodigd om op donderdagavond 6
november bij te praten over het verloop van het project en de ontwikkelingen binnen
Phoenix richting 2015. De omwonenden hebben deze uitnodiging ook gehad. In de
volgende nieuwsbrief meer hierover.

Opening outdoor fitnesspark op zaterdag 18 oktober om 15.30 uur
Afgelopen zomer heeft ons dorp een outdoor fitnesspark gekregen. De feestelijke
opening van het park, die voor zaterdagmiddag 30 augustus stond gepland, is
vanwege het plotselinge overlijden van mededorpsbewoner Marten van der Wal
afgelast. Als bestuur van Plaatselijk Belang vonden wij het niet gepast om de opening
door te laten gaan. We zijn blij te kunnen berichten dat de opening alsnog op korte
termijn kan plaatsvinden. Het was even passen en meten, maar het overgrote deel
van de betrokkenen heeft de agenda vrij kunnen maken op zaterdagmiddag 18
oktober. Graag nodigen we iedereen uit om vanaf 15.30 uur aanwezig te zijn op het
haventerrein.
Fitness-lessen
Zoals u heeft kunnen lezen in de uitnodiging die huis aan huis is verspreid, willen we
gaan starten met gratis fitnesslessen om onze dorpsbewoners enthousiast te maken
en onder begeleiding de oefeningen onder de knie te krijgen. Renny Meester van
sportschool Gymnasion gaat de lessen verzorgen.
De lessen zijn op woensdagmorgen en zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
De eerste les is op woensdag 22 oktober
Graag wel even aanmelden via Esther Beneker (tel.: 412983)
of via mail: pb@skarsterbrege.nl
Iedereen mag meedoen en deelname is gratis. Het kan zijn dat u zelf een groepje
heeft samengesteld waarmee u onder begeleiding zou willen trainen. Als u de dag en
het tijdstip aan ons doorgeeft, gaan wij voor u kijken of wij een begeleider kunnen
regelen. En anders kijken we samen in overleg!
Onderhoud haventerrein
Al langere tijd hebben we met regelmaat problemen met het materieel dat we
gebruiken voor het onderhoud van het haventerrein. De reparaties van de
trekkermaaier e.d. kost ons veel geld. Het bestuur heeft daarom de mogelijkheden
bekeken om het onderhoud van het haventerrein uit te besteden. Er zijn diverse
offertes opgevraagd bij verschillende partijen waarbij de voorkeur is uitgesproken voor
een lokale leverancier. Hoveniersbedrijf Van der Berg/Dijkstra kwam als meest gunstig
naar voren. Zij gaan vanaf 2015 het haventerrein en de polderdyk onderhouden. Het
materieel dat eigendom is van Plaatselijk Belang kan nu van de hand worden gedaan.
Werkzaamheden Gasunie
In opdracht van RijksWaterStaat en als voorbereiding op het knooppunt Joure gaat
Gasunie in de omgeving van de rotonde Joure werkzaamheden uitvoeren aan het
gasleidingnet. Dit is nodig om ruimte te maken voor de nieuwe snelweg en de
betonfundaties van de fly-over. Hiertoe zullen drie zogenaamde HDD’s (horizontaal
gestuurde boringen) worden uitgevoerd. Tevens zullen de gasleidingen “op diepte”
worden aangelegd en zullen bestaande leidingsecties worden verwijderd en worden
enkele z.g. ondergrondse afsluiterschema’s aangepast. Gasunie heeft hiervoor
leidingbouwer A. HAK gecontracteerd. De locaties waar zal worden gewerkt zijn bij
Joure en Scharsterbrug:
•
Oude Trambaan
•
Hollandiastraat
•
Haulstersingel
•
Phoenix Dairyfoods
De werkzaamheden staan gepland voor de maanden oktober t/m december 2014.
De werkzaamheden leiden niet tot onderbreking van de gasvoorziening. In enkele
gevallen dienen leidingdelen drukvrij en gasvrij te worden gemaakt. Daar waar dit

afblazen van gas gaat leiden tot kortdurend geluidsoverlast zullen de inwoners vooraf
door Gasunie worden geïnformeerd.
Als bestuur van PB hebben we ons erover verbaasd dat er borden met
snelheidsbeperking (30 km) in de Hollandiastraat zijn geplaatst vanwege ‘werk in
uitvoering’. Immers, in de hele dorpskern geldt standaard een maximum snelheid van
30 km. De borden zijn dus overbodig en werken alleen maar in de hand dat na het
bord ‘einde snelheidsbeperking’ het gas weer wordt ingetrapt. We hebben hierover
contact opgenomen met de gemeente.
Bijeenkomsten
Dit najaar staan weer tal van bijeenkomsten op de planning. Als bestuur van Plaatselijk
Belang Scharsterbrug zullen wij deze bijeenkomsten bezoeken.
 13 oktober: bijeenkomst over duurzaamheid: een tijdje geleden is de CDA
fractie op bezoek geweest. Er is toen gesproken over de Roazebosk, maar ook
andere zaken die spelen in ons dorp zijn aan de orde geweest. De start van het
duurzaamheidsproject was ook onderwerp van gesprek. De CDA-fractie wil alle
dorpen die hier mee bezig zijn uitnodigen om in gesprek te gaan over
duurzaamheid. De bedoeling is dat ze horen hoe ver iedereen is en wat de
bevindingen zijn (zowel positief als negatief).
 21 oktober: ontmoetingsavond ‘laat je inspireren’. Dit is een avond voor de
gezamenlijke plaatselijk belangen.

OPROEP: WILT U MEEPRATEN?
Over de voorzieningen in de Friese Meren.
Of wilt u meewerken aan de buurtmeter?
In totaal zijn 12 mensen nodig.
Lees hieronder wat het precies inhoudt. Aanmelden kan tot 10 oktober bij
een van de bestuursleden van PB of stuur een mail naar
pb@skarsterbrege.nl

Doet u mee aan debatten over de voorzieningen in De Friese Meren?
Onze samenleving is aan het veranderen. Denk daarbij aan de samenstelling van de
bevolking, de terugtredende overheid en de participatiesamenleving. Ook zijn de
financiële middelen schaarser geworden. De gemeente moet deze veranderingen
vertalen naar beleid en keuzes. Het lastige daarbij is dat er nu keuzes gemaakt
moeten worden die misschien wel 20 of 30 jaar doorwerken. Denk daarbij maar eens
aan de exploitatie van bestaande voorzieningen en de bouw van nieuwe voorzieningen
voor onderwijs, welzijn en zorg. Het gaat hierbij om grote investeringen. Investeringen
die ook voor de langere termijn nut hebben. De gemeente zoekt dus naar langdurige
oplossingen mèt kwaliteit om de gemeente De Friese Meren optimaal leefbaar te
houden. Welke keuzes moet de gemeente maken? Dit worden ingrijpende en moeilijke
keuzes die de gemeente niet zomaar kan en wil maken. Daarom wordt ervoor gekozen
eerst een visie te ontwikkelen op de gemeentelijke voorzieningen en accommodaties.
Deze visie moet helpen daadkrachtige en samenhangende keuzes te maken. Zo’n

visie ontwikkelt de gemeente niet alleen. Samen met dorpen en maatschappelijke
organisaties worden allerhande eisen, wensen en argumenten in beeld gebracht. Ook
de inbreng van inwoners is van harte welkom. De dorpencoördinatoren is gevraagd in
zijn of haar werkgebied 20 inwoners te zoeken die meedoen aan een debat. Wilt u
meedenken en meepraten over de voorzieningen nu en in de toekomst? Laat het ons
weten. De gemeente vraagt deze inwoners om zich te verplaatsen in de gemiddelde
dorpsbewoner en met elkaar te debatteren over het gebruik van voorzieningen, het
belang voor de inwoners, de functies van voorzieningen, de toekomst en de te maken
keuzes. De resultaten van de debatavonden worden gebruikt voor de gesprekken met
(clusters van) dorpen die later plaatsvinden. De debatavonden worden in oktober
gehouden.
Buurtmeter, hoe staat uw dorp of buurt ervoor?
De buurtmeter is een instrument om een momentopname te maken van de
leefbaarheid in de dorpen. De gemeente wil de buurtmeter graag inzetten om
daarmee over een aantal jaren te kunnen zien wat het resultaat is geweest van het
dorpenbeleid. Voor dorpen die nog met een dorpsvisie aan de slag gaan, is het een
goede manier om te kijken waar het goed gaat en welke onderwerpen aandacht nodig
hebben. De buurtmeter wordt ingevuld door een groep die bestaat uit 8 tot 10
inwoners die een dwarsdoorsnee van de bevolking vormen. Via een vragenlijst worden
allerlei thema’s besproken. Aan het eind van het gesprek heeft het dorp (of de buurt)
een overzicht van hoe de leefbaarheid op een aantal thema’s ervaren wordt. Het
gesprek wordt door de dorpencoördinator gevoerd en samen met de afgevaardigden
van Scharsterbrug wordt de vragenlijst ingevuld. Met de uitkomsten kan de gemeente
aan de slag. Na een aantal jaren wordt de buurtmeter nog eens ingevuld en kunnen de
resultaten worden vergeleken. Dat is niet alleen voor de gemeente van belang. Ook
Plaatselijk Belang kan dan zien wat er, met hún inzet, is gerealiseerd, op welke punten
de leefbaarheid verbeterd is. Er zijn maximaal 10 dorpsbewoners nodig om mee te
doen aan de buurtmetergroep. De ervaring in andere gemeenten leert dat het leuke
gesprekken zijn, die voor Plaatselijk Belang soms verrassende dingen opleveren.
Daarom neemt het bestuur van Plaatselijk Belang ook zelf zitting in dit groepje, maar
het bestuur gaat de buurtmeter niet invullen. Het mooiste is het gesprek met een
doorsnee van de inwoners te hebben, bijvoorbeeld een ondernemer, een sporter,
jongere, moeder van een gezin, oudere. Het gaat om één avond en de planning is dat
dit tussen november en maart zal plaatsvinden.
Jongerenactiviteitencommissie
De activiteitencommissie is uitgebreid met Jolanda van der Wal en Elena de Boer. Met
de 2 dames die zich al hadden aangemeld (Monica de Lange en Jenny Dijkstra) bestaat
de commissie nu uit 4 leden. De rol van de commissie is het bedenken en coördineren
van een aantal activiteiten voor de jeugd in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar. De
jongeren kunnen zelf meedenken en ideeën aandragen als ze dat leuk vinden. Bij de
uitvoering zal de commissie misschien ook eens een beroep doen op ouders om te
helpen. Eventueel zal ook bij activiteiten die Jeugdspoor en Miks organiseren, worden
aangehaakt. Verderop in deze Brêgepraat stelt de commissie zich nader aan u voor.
Ook TV de Skarslach heeft kenbaar gemaakt druk bezig te zijn met het opzetten van
tennisactiviteiten voor de jeugd; hiervoor wordt een speciale jeugdcommissie in het
leven geroepen. Waar mogelijk zal ook met hen samenwerking worden gezocht.
AED (herhaald bericht)
In april en mei zouden er AED-cursussen worden gehouden, maar er waren slechts 5
aanmeldingen. Dat was veel te weinig om het door te laten gaan. We proberen het in

het najaar alsnog op te pakken. Eventueel zoeken we dan de samenwerking met
omliggende dorpen zodat we wel een voldoende grote groep kunnen samenstellen.
We hopen dat iedereen die een keer deze cursus heeft gedaan maar ook nieuwe
personen zich aanmelden. Het is en blijft een heel belangrijk middel om levens mee te
redden.
Woningbouw
De groep van 5 gezinnen (geïnteresseerden voor nieuwbouw) is met ondersteuning
van een extern bureau druk bezig met het voorbereiden van het voorstel dat in
oktober aan de gemeente wordt voorgelegd. Zoals eerder gezegd, houdt het bestuur
van PB langs de zijlijn contact met de groep om de ontwikkelingen te volgen, maar
heeft geen rol in het verdere traject. We bewaken daarbij de toezegging omtrent de
ijsbaan die de gemeente in het verleden heeft gedaan. De ijsbaan blijft buiten schot en
de gemeente heeft bevestigd dat de afspraak is dat de ijsbaan alleen van de huidige
locatie verdwijnt als er een definitieve andere plek wordt aangewezen waar de ijsbaan
dan wordt gerealiseerd. Echter, zoals het nu lijkt, zal er bij woningbouw geen
aanleiding zijn om de ijsbaan te verplaatsen.
Asbest
In juli is de gemeente gestart met de vervanging c.q. verwijdering van 60
lantaarnpalen. Omdat deze lichtmasten een asbesthoudende voet hebben ging dat
gepaard met een heleboel voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Ook in ons dorp
stonden een paar van deze lantaarnpalen.
Informatiekast
Aan de polderdyk bij de picknickbanken hebben wij een nieuwe vitrinekast laten
plaatsen met een plattegrond en informatie over ons dorp. De plattegrond is in eerste
instantie bedoeld voor toeristen. Hiervoor was subsidie beschikbaar vanuit de
gemeente en daar hebben we gebruik van gemaakt.
Groenbeheer
Op 3 juli hebben wij als bestuur van PB een informatieavond voor plaatselijke
belangen bijgewoond die de gemeente organiseerde over het beleid ten aanzien van
groenbeheer. Er is een nieuw groen beleidsplan opgesteld met als doel op de lange
termijn kosten te besparen. Dit heeft als gevolg dat er op korte termijn meer kosten
zijn om een hoeveelheid bomen en struiken te rooien en te vervangen voor gazon.
De gemeente gaat liever voor 1 goede boom die naar volwassenheid uit kan groeien
dan 3 bomen die elkaar in de weg zitten, en op de lange duur weer gerooid moeten
worden. In het beleidsplan stond nog niets definitief vast, per dorp wordt dat eerst
overlegd.
Koskiterij
Plaatselijk Belang heeft de vergunning aangevraagd voor de Koskiterij op 13
september. Het was weer een gezellig en geslaagd evenement. Dank daarvoor aan de
organisatoren! Ook de demonstratiewedstrijd van zitmaaiers, waarvoor het Twents
Zitmaaier Team naar Scharsterbrug afreisde, was een amusante aanvulling op het
programma!

Stimuleren van initiatieven in ons dorp (herhaald bericht)
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

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
Frederik Kampstra, voorzitter, contactpersoon voor AED
 Hollandiastraat 47, telefoon: (0513) 417898
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
Frederik Kampstra - voorzitter: 417898
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

AED

Marian Speerstra: 417898
Ivonne v.d. Leij: 414745

Herre de Lange: 414678

marianspeerstra@hetnet.nl
contactpersoon: Froukje

8517hc21@hetnet.nl
contactpersoon: Esther

contactpersoon: Frederik

Nieters/bezorgers
Eva Hoekstra: 417543
Hinke Lolkema
Janet Zandstra
Tine Nagelhout
Anja de Wolf
Louwrens v.d. Wal
Neeltje de Jong

