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Nr. 26 – feb  2015 

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. 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

Zoals u gewend bent, is de ledenvergadering van Plaatselijk Belang altijd in de maand 

maart. Ook dit jaar weer. Noteert u alvast de datum in uw agenda: 

maandag 23 maart om 20.00 uur in de kantine van Vreugdenhil.  

We hebben weer een aantal interessante onderwerpen voor u in petto. De agenda 

vindt u los voorin deze Bregepraat. Komt u ook? We hopen op een grote opkomst! 

 

 

Nieuwe gemeentevlag 

Op de nieuwjaarsreceptie op 6 januari heeft burgemeester Arie Aalberts samen met 

stadsomroeper Pieter Haringsma van Sloten het wapen en de vlag van gemeente De 

Friese Meren gepresenteerd. Elk dorp krijgt van de gemeente een gemeentevlag. In 

Scharsterbrug zal de vlag te zien zijn aan de vlaggenmast op het haventerrein. 

Wanneer we de vlag krijgen is nog niet bekend. 

Het ontwerp van de vlag is op 17 december 2014 door de raad vastgesteld. De vlag is 

rechtstreeks afgeleid van het nieuwe gemeentewapen, dat is terug te voeren op de 

drie wapens van de voormalige gemeenten. De kleuren blauw (azuur) en geel (goud) 

zijn een eigen vertaling van het gemeentewapen, evenals de rode haas. Het is 

gebruikelijk dat het goud van het wapen in een vlag naar geel wordt vertaald.  

Over het ontwerp: Drie horizontale banen, wit, geel en azuur. In de witte baan een 

springende haas van keel (rood), springend richting hijszijde, waarvan het midden op 

één derde vanaf de hijszijde in de witte baan is geplaatst’. Symbolisch staan de 

horizontale banen voor de weidsheid en openheid van het gebied. Het blauw staat 

voor het water van de meren, het geel voor de zandhoogten en het wit voor de weidse 

luchten. De haas springt als symbool van vrijheid door dit fraaie landschap. 

 

 

Roazebosk 

Vorig jaar heeft Plaatselijk Belang samen met wethouder Durk Durksz gesproken over 

de detailinvulling van het Roazebosk en het gebied rondom de Sewei. In dat gesprek 

kwam naar voren dat waarschijnlijk dit jaar begonnen wordt met de planvorming en 
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het opstellen van het bestemmingsplan voor dat gebied. De huidige status is dat men 

nu bezig is met het maken van de planningen. De planvorming van dat gedeelte 

Roazebosk/A7 is pas in 2016 gezet. De A7 zal er niet eerder dan 2017 uitgaan dus 

dan is de planvorming nog op tijd. Bijkomende reden is dat voor 2015 er erg veel 

andere projecten in de planning staan die vanwege subsidievoorwaarden ook niet uit 

kunnen lopen. 

 

 

Bezochte bijeenkomsten 

Als bestuur hebben wij in de afgelopen periode weer diverse bijeenkomsten bezocht.  

 Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente DFM 

 Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging De Skarslach 

 Bijeenkomst gemeente DFM over samenwerken aan leefbaarheid; het gaat om 

een discussie met PB’s, scholen, grote verenigingen en kerken uit Joure, 

Snikzwaag, Broek en Scharsterbrug over wat er nodig is voor een goede 

leefbaarheid in die plaatsen 

 Herdenkingsdienst 100 jaar Kerkgebouw Scharsterbrug 

 

 

Bewonersbudget 

Van de gemeente ontvangt Plaatselijk Belang een bewonersbudget van 1 euro per 

inwoner. Als bestuur hebben we gemeend dit geld te moeten gebruiken voor het 

maken van de dorpskrant en voor de bijdrage van 100 euro die we aan initiatieven in 

ons dorp toekennen. 

 

 

Kerststal 

Hoewel kerst alweer ver achter ons ligt, willen we het toch niet onbenoemd laten dat 

dit jaar Jozef en kindeke Jezus uit de stal zijn ontvreemd. Met ons zullen alle inwoners 

van ons dorp hierover zeer verbolgen zijn. Wie doet nu zoiets? Helaas hebben we 

geen sporen kunnen vinden, maar leest u dit en denkt u een bruikbare tip te hebben 

voor het vinden van de daders, meld het ons! We hebben van dit incident aangifte 

gedaan bij de politie. 

 

 

Fitnesspark 

Onze inwoners zijn nog steeds zeer enthousiast over het fitnesspark; er wordt goed 

gebruik van gemaakt. 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  

 

 

Haven 

 Voor dit jaar zijn alle ligplaatsen (59) bezet. Er is geen wachtlijst meer. Er zijn 

alleen nog een paar kleine ligplekken voor roeibootjes beschikbaar. 

 We zijn bezig om de mogelijkheden te onderzoeken voor wifi op het 

haventerrein 

 We zijn op zoek naar een nieuwe schoonmaker/schoonmaakster. Heeft u 

belangstelling voor deze vacature, meld het ons: pb@skarsterbrege.nl 

 

 



Jongerenactiviteitencommissie 

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

der Wal en Elena de Boer, heeft op 13 februari hun tweede activiteit georganiseerd: 

een survivaltocht. In de volgende Bregepraat lezen we vast meer over hoe het is 

geweest. 

 

 

AED 

In maart willen we weer AED-cursussen houden. Doe mee en doe de (herhalings) 

cursus. U ontvangt binnenkort een briefje in de brievenbus waarop de exacte 

cursusdata staan. U kunt dit briefje ingevuld afgeven of in de bus doen op 

Hollandiastraat 47. Indien mogelijk graag 2 data invullen. Het briefje is ook in deze 

dorpskrant te vinden. Deze kunt u natuurlijk ook uitknippen en langsbrengen. Graag 

ontvangen wij tegelijk het cursusgeld. Voor beide cursussen geldt dat het alleen 

doorgaat bij voldoende deelname. 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 gemeente heeft begin februari een concept gemaakt voor de planuitwerking. Dat 

hebben de betreffende gezinnen aan Plaatselijk Belang laten weten. Dit concept wordt 

nu door de gezinnen bekeken waarna zij een reactie zullen geven aan de gemeente. 

Het concept en de reactie erop zal op inhoud worden gedeeld met Plaatselijk Belang. 

 

 

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 

 

 

 

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 
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 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.  

http://www.skarsterbrege.nl/


       

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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