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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 in de vorige nieuwsbrief kon lezen, wordt de Brêgepraat nu gemaakt bij de 

repro-afdeling van gemeente De Friese Meren. U kunt uw kopij nog op de vertrouwde 

adressen blijven inleveren. De verschijningsdata van de Brêgepraat in 2015 vindt u 

voorin, daarbij staan ook de data waarop de kopij uiterlijk ingeleverd moet zijn. 

 

Bezorger gezocht! 

Binnen het team van bezorgers is een vacature ontstaan. Leest u dit en lijkt het u leuk 

om te helpen met de bezorging van de Brêgepraat, laat het ons weten! U kunt een 

mail sturen naar pb@skarsterbrege.nl 

 

Knooppunt Joure 

Wij hebben geen nieuws over dit onderwerp. 

  

Verbouw Vreugdenhil 

Op uitnodiging van de fabriek heeft het bestuur van PB op 6 november de 

bijeenkomst bezocht die werd georganiseerd om omwonenden bij te praten over de 

verbouwplannen en de ontwikkelingen binnen Phoenix richting 2015. Er is uitleg 

gedaan over wat de plannen zijn. De verbouw van de fabriek gaat door, vertelde 

directeur Wouter Leijen, op dit moment zijn ze bezig met het aanvragen van de 

vergunningen. 

 

Fitnesspark 

Verderop in deze Brêgepraat kunt u een verslag lezen over het fitnesspark. Wilt u nog 

aanhaken bij de gratis fitnesslessen? Dat kan. De lessen zijn op dinsdagmiddag van 

16.00-17.00 uur en op zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur. Graag wel even 

aanmelden via Esther Beneker (tel.: 412983) of via mail: pb@skarsterbrege.nl  

 

Werkzaamheden Gasunie 

Onderstaand bericht heeft u in de vorige Brêgepraat kunnen lezen, maar omdat de 

werkzaamheden nog gaande zijn, plaatsen we het nog een keer. 
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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. 

 

Meepraten 

In de vorige Brêgepraat hebben wij een oproep gedaan of er mensen zijn in ons dorp 

die willen meepraten over de voorzieningen in onze gemeente of willen meewerken 

aan de buurtmeter. In totaal waren 12 mensen nodig. Omdat er geen aanmeldingen 

zijn gekomen op deze oproep hebben wij als dorp Scharsterbrug geen afvaardiging 

kunnen leveren voor beide projecten. We houden u via de Brêgepraat op de hoogte 

als wij over deze projecten geïnformeerd worden. 

 

Jongerenactiviteitencommissie 

De activiteitencommissie, bestaande uit Jenny Dijkstra, Monica de Lange, Jolanda van 

der Wal en Elena de Boer, hebben een paar weken geleden hun eerste activiteit 

georganiseerd: een Hollandse avond. Het was een zeer geslaagd feest en we hebben 

alleen maar positieve en enthousiaste reacties gehoord. Dames, dank voor jullie inzet! 

 

AED 

In maart is het plan om weer AED-cursussen te gaan houden. In de volgende 

Brêgepraat die in februari uitkomt, kunt u hier meer over lezen. We hopen dat 

iedereen die deze cursus een keer heeft gedaan maar ook nieuwe personen zich 

aanmelden. Het is en blijft een heel belangrijk middel om levens mee te redden. 

 

Woningbouw 

Op basis van de publicatie in de Jouster Courant en Leeuwarder Courant van 3 

december jl. zou je kunnen denken dat de plannen voor nieuwbouw in Scharsterbrug 

vrij concreet zijn, maar feitelijk is de groep (de geïnteresseerden voor nieuwbouw) 

niet veel verder dan wat u in de vorige Brêgepraat heeft kunnen lezen. De kranten 

refereren naar het besluit van het college van B&W van 18 november jl. om in te 

stemmen met het aanwijzen van de woningbouwlocatie in Scharsterbrug voor 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en het uitbrengen van een positief 

advies aan Provinsje Fryslân ten bate van de op te richten rechtspersoon die als CPO 

zal fungeren. De betreffende gezinnen hebben aan Plaatselijk Belang laten weten dat 

dit de enige stap is die in de tussentijd is gemaakt en dat men in afwachting is van de 

gemeente die met het ingestuurde plan aan het rekenen is. 

 

Speeltuin 

De peuterschommel is helaas na 3 jaar al kapot. Oorzaak is dat de kinderen erop gaan 

staan waardoor de wapening door het rubber heen is gekomen. Normaal gaat zo'n 

schommel 10 jaar mee. Gelukkig heeft de speeltuincommissie nog wat geld in kas en 



kan er een nieuwe schommel worden aangeschaft, maar de kosten zijn wel een paar 

honderd euro. We snappen dat kinderen tijdens het spelen er niet bij nadenken wat 

zo’n schommel wel en niet kan hebben, maar zou u als ouder uw kind willen uitleggen 

dat de schommel kapot gaat als je erop gaat staan? Alvast bedankt! 

 

Carbid schieten 

B&W heeft een besluit genomen om het gebruik van carbid op oudejaarsdag als 

traditie in ere te houden. Samengevat komt het op het volgende neer. Carbid schieten 

wordt toegestaan op aangewezen plekken op oudejaarsdag van 10.00 – 17.00 uur en 

alleen voor diegenen die zich vooraf bij de gemeente hebben gemeld. Meer informatie 

is te vinden op de gemeentelijke pagina op internet. Om in Scharsterbrug het carbid 

schieten als traditie te behouden, moet er dus een locatie bij de gemeente bekend zijn 

via een melding. Plaatselijk Belang heeft zelf geen melding gedaan maar heeft wel 

instemming gegeven voor de locatie die wij voorgaande jaren ook hebben gebruikt: in 

het weiland t.o. aannemersbedrijf Fekken. Op basis van de ervaringen bij de vorige 

jaarwisselingen gaan wij ervan uit dat er draagvlak is in het dorp. De carbidschieters 

zijn door Plaatselijk Belang op de hoogte gesteld van deze procedure. 

 

Stimuleren van initiatieven in ons dorp 

In december heeft het bestuur aan 2 initiatieven een bijdrage toegezegd. Van de 

initiatiefnemers hoort u vast meer over deze activiteiten. Ook heeft Plaatselijk Belang 

een bijdrage beschikbaar gesteld voor de hoogwerker om de brug op de gebruikelijke 

manier te voorzien van kerstverlichting. 

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 

 

Help onze verenigingen aan geld! 

Wist u dat u de verenigingen in ons dorp heel eenvoudig aan wat extra geld kunt 

helpen? Verderop in deze Brêgepraat hebben wij de mogelijkheden die bij ons bekend 

zijn op een rij gezet. Dit lijstje zult u steeds weer terugzien in de Brêgepraat, om u 

eraan te blijven herinneren. Het kost u helemaal niets, maar u helpt er wel de 

verenigingen mee. Weet u nog andere initiatieven die we aan het lijstje kunnen 

toevoegen? Meld het ons! De verenigingen kunnen het geld goed gebruiken. 

Helpt u mee? 

 

 

 

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 
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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  Durk Faber  Redaktie  Nieters/bezorgers 
René de Kroon: 418802  Henk Zandstra  Susan Luinenburg: 417863  Hinke Lolkema 
Pieter de Lange: 417201  06-51122567  Ciska de Jong: 413561  Janet Zandstra 
Louwrens v.d. Wal: 417717    Annie Mink: 418250  Tine Nagelhout 
    Hiltsje Agricola: 416213  Anja de Wolff 
ankab@ziggo.nl  haven@skarsterbrege.nl  Brêgepraat@skarsterbrege.nl  Louwrens v.d. Wal 
contactpersoon: Froukje  contactpersoon: Henk  contactpersoon: Regina  Neeltje de Jong 
       

Speeltuin Pompstraat  Volkstuinen  JongerenActiviteitenCie  AED 
Marian Speerstra: 417898  Herre de Lange: 414678  Jenny Dijkstra   
Ivonne v.d. Leij: 414745    Monica de Lange   
    Jolanda van der Wal   
marianspeerstra@hetnet.nl  8517hc21@hetnet.nl  Elena de Boer   

contactpersoon: Froukje  contactpersoon: Esther  contactpersoon: Esther  
contactpersoon: 
Frederik 
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