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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.

Algemene Ledenvergadering
Wat fijn dat u zo massaal de algemene ledenvergadering op 23 maart bezocht.
Frederik Kampstra is in deze vergadering afgetreden en als nieuw bestuurslid is
benoemd Wilco Kuipers. Verderop in deze Brêgepraat kunt u het verslag lezen.
Bedankt voor uw komst en graag tot volgend jaar.

Bezochte bijeenkomsten
Als bestuur hebben wij in de afgelopen periode weer diverse bijeenkomsten bezocht.
 19 februari: Bijeenkomst georganiseerd door de gemeente over “Samenwerken
aan leefbaarheid en kansen voor iedereen”.
 24 maart: Themabijeenkomst Visie op onderwijshuisvesting (betreft een
uitnodiging aan alle ouders van de scholen De Brêge, De Beuk, ’t Swannestee).
In deze bijeenkomst ging Onderwijsgroep Primus in gesprek met ouders over
de dalende leerlingaantallen (krimp) en consequenties, wat betekent dit voor
personeel? Wat betekent dit voor onze schoolgebouwen? Welke visie heeft
Onderwijsgroep Primus op huisvesting?

Bewonersbudget
In de vorige Brêgepraat maakten wij melding van het bewonersbudget dat Plaatselijk
Belang jaarlijks ontvangt van de gemeente. Echter, het bedrag is niet 1 euro per
inwoner, maar € 3,25. Zoals we al meldden in de vorige nieuwsbrief hebben we
besloten dit geld te gebruiken voor het maken van de dorpskrant en voor de bijdrage
van 100 euro die we aan initiatieven in ons dorp toekennen.

Fitnesspark
Om gezondheidsredenen moest Renny Meester stoppen met de fitnesslessen, maar er
is een nieuwe instructrice van sportschool Gymnasion die nu de lessen geeft, Yfke
Jellema. Wilt u meedoen met de gratis fitnesslessen? Dat kan.

De lesuren zijn:
 Elke dinsdagmiddag van 16.00-17.00 uur
 Zaterdagmorgen van 10.00-11.00 uur op 2 mei en vanaf 30 mei op alle
zaterdagen
 Zondagmorgen van 10.00-11.00 uur op 10 mei, 17 mei, 24 mei (onder
voorbehoud vanwege Pinksteren) en daarna niet meer op de zondagen
Graag wel even aanmelden via Esther Beneker (tel.: 412983) of via mail:
pb@skarsterbrege.nl

AED
Aan de AED-cursus hebben 10 mensen meegedaan. De AED kan levens redden dus is
het van belang dat we opgeleide mensen hebben. Deelnemers hartelijk dank voor
jullie deelname aan de cursus.

Haven
In de algemene ledenvergadering is het plan om de haven en het haventerrein op te
knappen toegelicht. Lees in het verslag van de ledenvergadering de ins en outs.

Gemeentezaken
 Op 13 april is onze dorpencoördinator Hendrik Hoekstra bij de
bestuursvergadering van Plaatselijk Belang aangeschoven. Doel was om bij te
praten over lopende zaken. In dit gesprek kwam ook de vraag vanuit de
gemeente naar voren om naast het voorbereidingsgesprek voor de algemene
ledenvergadering een tweede gesprek met de wethouder (Johannes van der
Pal) te houden. Daarop hebben wij positief gereageerd. Dit gesprek vindt dit
jaar plaats op 10 september. Onderdeel van het programma is een rondje dorp.
 Willen dorpsbewoners zelf het groen gaan onderhouden? Dan kunnen zij een
initiatief indienen voor zelfbeheer. Zij kunnen hun initiatief (met motivatie)
daarvoor binnen 4 weken na publicatie in de krant, indienen bij Plaatselijk
Belang. 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!
 De gemeente heeft ook dit jaar weer budget beschikbaar voor projecten. De
projecten kunnen worden ingediend via de Plaatselijke Belangen. De volgende
sluitingsdata voor het indienen in 2015 zijn: 1 juni, 1 september en 1
november. Mochten jullie een idee hebben voor een project, laat het ons weten!
 Over de afstandbediening van de brug in ons dorp heeft de gemeente laten
weten dat de planning van de aanpak van de brug is doorgeschoven tot in ieder
geval de winterperiode 2016-2017. De interactie met het project Joure (traject
A6/A7) kan nog prima worden meegenomen omdat men rond de zomer wel
weet wie de aanbesteding gaat doen en het werk gaat uitvoeren, dus ook hoe
de planning er globaal uitziet.
 Ambulanceverkeer: er is een ambulancepost in Joure gekomen omdat de
aanrijtijden vanuit Lemmer te lang waren (> 15 minuten). St. Nicolaasga wordt
bediend vanuit Joure en dat is mede de oorzaak van het toenemende
ambulanceverkeer door ons dorp. Ambulances mogen op een 30km-weg circa





80km/uur rijden (50km boven de wettelijke snelheid) en een politiewagen mag
nog harder.
Breedte fietspad: nieuwe fietspaden moeten ten minste 2 meter breed zijn (dit
is een gemeentelijk beleid en er wordt soms van afgeweken). Bestaande
fietspaden worden niet aangepast. De huidige breedte blijft gehandhaafd.
Veerooster in fietspad bij grote brug snelweg: zolang er nog geen sprake is van
onderhoud blijft de situatie gehandhaafd. Plaatselijk Belang zal bij de
betreffende boer informeren of er mogelijkheden zijn om de roosters beter
begaanbaar te maken voor elektrische rolstoelen.

Speeltuin
De gemeente heeft een paar weken geleden het voetbalveld gefreesd en opnieuw
ingezaaid. De komende weken moet het gras gaan groeien. We hebben bij de
gemeente aandacht gevraagd voor ons dorpsfeest, dan wordt op dit grasveld een tent
opgezet en zijn er festiviteiten. We gaan bekijken hoe we er een passende oplossing
voor kunnen vinden dat het terrein niet te veel schade ondervindt.

Iepen MienskipsFûns (IMF)
De provincie Fryslân lanceerde begin maart in samenwerking met de gemeenten het
Iepen MienskipsFûns Fryslân. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân snel
verder te brengen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk, dorp, stad
of regio komen in aanmerking. Met andere woorden: projecten die ervoor zorgen dat
je prettig kunt wonen en leven in jouw dorp, stad of regio. Ideeën die je regio laten
bruisen. Ideeën die bouwen aan de toekomst van Fryslân. Het Iepen MienskipsFûns
staat voor Iepen Mienskip en is er voor iedereen! Dus niet alleen voor Plaatselijke
Belangen, maar voor alle (groepen van) inwoners. Denk bijvoorbeeld aan projecten op
het gebied van vervoer, de bereikbaarheid van jullie dorp of regio. Of projecten op het
gebied van cultuur, duurzame energie, landschap en zorg. Het belangrijkste is dat je
jouw idee niet alleen uitvoert, maar samen met anderen. Door krachten te bundelen
en samen te werken kom je verder. Heeft jullie idee draagvlak in jullie omgeving? Dan
helpt het IMF jullie project graag verder! Kijk op de website streekwurkloket.nl
De sluitingsdatum van de eerste tender was 31 maart, de tweede rondes zijn in
respectievelijk mei en augustus/september. Verzoeken om bijdragen onder de
€ 10.000,- kunnen het hele jaar ingediend worden. Hogere bijdragen moeten
ingediend zijn voor 29 mei en 30 september 2015. Zijn er vragen of is er hulp nodig
om een projectidee te kunnen realiseren, laat het ons weten, dan nemen wij contact
op met het Adviesteam voor het Iepen MienskipsFûns.

Dodenherdenking 4 mei – herdenk de gevallenen, loop mee met de stille tocht
Op 4 mei herdenken we ook in Scharsterbrug de doden die zijn gevallen in de tweede
wereldoorlog. Iedereen is welkom om mee te lopen met de stille tocht die start vanaf
het parkeerterrein bij de kerk. Vanaf 19.00 uur is de kerk open. U kunt daar
werkstukken van kinderen van groep 7 en 8 van OBS De Brêge bekijken. De stille
tocht start om 19:50 uur vanaf de kerk via de Schoolstraat naar het monument bij de
brug. Daar wordt klokslag 20:00 uur 2 minuten stilte in acht genomen en namens het
dorp door Plaatselijk Belang een bloemstuk neergelegd. Een leerling van OBS De
Brêge draagt een gedicht voor en dominee Vriend verzorgt een kleine toespraak.
Namens de gemeenteraad is een wethouder aanwezig bij deze herdenking.

De ceremonie wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus o.l.v.
een aantal muzikanten van Excelsior Ouwsterhaule.
Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan deze tocht.
De basisschoolleerlingen uit Langweer lopen dit jaar ook met ons mee. Welkom!

Bevrijdingsdag 5 mei – staat u ook langs de route?
Op 5 mei rijdt de Vereniging Keep them Rolling en Defensie 4 routes met ruim 250
oude en een aantal moderne legervoertuigen door de provincie. Indien mogelijk reizen
enkele Canadese veteranen mee op de routes. De voertuigen rijden ook door ons dorp
(Scharren/Hollandiastraat). Hoe laat dat zal zijn, is niet exact aan te geven, maar
ergens tussen 10 en 11 uur. Het zou leuk zijn als er wat publiek langs de weg staat.

Woningbouw
De gezinnen zijn met de gemeente in gesprek over het ontwerp dat de gemeente
heeft voorgelegd. Begin april was hierover een gesprek met de wethouder waarbij ook
Plaatselijk Belang is aangeschoven. Het vervolggesprek is eind april. Namens het
bestuur van Plaatselijk Belang is een kritische brief verzonden naar B&W over de
voortgang en over het proces.

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
Wilco Kuipers, algemeen lid
 Hollandiastraat 40, telefoon: (0513) 419270
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
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
Wilco Kuipers – algemeen: 419270
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

Nieters/bezorgers
Hinke Lolkema
Janet Zandstra
Tine Nagelhout
Anja de Wolff
Louwrens v.d. Wal
Neeltje de Jong

Speeltuin Pompstraat

Volkstuinen

JongerenActiviteitenCie

AED

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

Herre de Lange: 414678

marianspeerstra@hetnet.nl

8517hc21@hetnet.nl

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

contactpersoon: Froukje

contactpersoon: Esther

contactpersoon: Esther

contactpersoon:
Regina

