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Nr. 28 – juni 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. 

 

 

 

Nieuwe voorzitter 

In de algemene ledenvergadering op 23 maart is Wilco Kuipers in het bestuur 

benoemd. De taakverdeling is op 1 juni besproken en het bestuur heeft unaniem 

besloten om Wilco tot nieuwe voorzitter te benoemen. Hij volgt daarmee Frederik 

Kampstra op die op 23 maart is afgetreden.  

 

 
Vacature in commissie Brêgepraat 

Hinke Lolkema heeft laten weten per 1 januari 2016 te willen stoppen met de 
bezorging van Brêgepraat. Langs deze weg willen we Hinke enorm bedanken voor haar 
inzet in de afgelopen periode. We zijn nu op zoek naar een nieuwe bezorger, maar het 

liefst zouden we iemand willen hebben die de algehele coördinatie van de Brêgepraat 
op zich wil nemen omdat deze taak sinds het vertrek van Eva Hoekstra bij het bestuur 

van Plaatselijk Belang is komen te liggen wat geen wenselijke situatie is. Heeft u 
interesse of vragen over deze vacature neem dan contact op met Lisette ten Hoeve: 
sido.lisette@home.nl 
 

 

Fitnesspark 

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  

Graag wel vooraf even aanmelden bij Esther Beneker (0513-412983) of via mail: 

pb@skarsterbrege.nl  

 

 

Haven 

In de algemene ledenvergadering is het plan toegelicht om de haven en het 

haventerrein op te knappen. Het bestuur is momenteel druk doende met de planning 

van het revitaliseringsplan. Er is een inventarisatie gemaakt van de werkzaamheden 

die moeten gebeuren en er zijn offertes opgevraagd bij aannemers. Een van de 
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wensen is om de boothelling aan te passen zodat trailers verder het water in kunnen 

rijden en ook boten vanaf een niet kiepbare trailer te water kunnen worden gelaten. 

Verder is het idee om de mogelijkheden te bekijken voor het realiseren van een 

bijenweide. 

 

 

Gemeentezaken 

 (Herhaald bericht) Willen dorpsbewoners zelf het groen gaan onderhouden? 

Dan kunnen zij een initiatief indienen voor zelfbeheer. Zij kunnen hun initiatief 

(met motivatie) 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! 

 (Herhaald bericht) 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 

september en 1 november. Mochten jullie een idee hebben voor een project, 

laat het ons weten! 

 Roazebosk: in september zoeken we weer eens contact met de mensen die zich 

bezighouden met de planvorming omtrent Roazebosk als straks de rondweg op 

die plek moet worden opgeruimd. De gemeente had plannen om daar bosvilla’s 

te bouwen maar daartegen zijn we in verzet gegaan omdat juist op deze plek 

herstel van het Roazebosk het meest voor de hand ligt. Bovendien strookt 

woningbouw op deze locaties niet met het beleid van de gemeente en twijfelen 

we sterk aan de behoefte. In 2012 heeft de gemeenteraad de wethouders de 

opdracht gegeven te zoeken naar alternatieven voor deze woningen zodat het 

Roazebosk in ere kan worden hersteld. Volgend jaar gaat waarschijnlijk de 

planvorming starten voor de invulling van het gebied. Wij zullen de komende 

tijd onze contacten  binnen de gemeente weer aanspreken om te zorgen dat de 

gemaakte afspraken worden nagekomen. 

 Publicatieborden: B&W hebben een voorlopig besluit genomen over de plaatsing 

van publicatieborden voor evenementen in de gemeente (borden met 

aankondigingen van evenementen, zoals dorpsfeesten, Skûtsjesilen, 

ballonfeesten, rommelmarkten etc). Het voorstel was om in Scharsterbrug de 

volgende locaties aan te wijzen: Scharren (bij de picknickbank tussen de 

bomen) en Hollandiastraat (tegenover Schoolstraat tussen de bomen). Omdat 

wij een locatie binnen de bebouwde kom rommelig en niet wenselijk vinden, 

hebben wij als tegenvoorstel ingediend een locatie buiten de bebouwde kom, bij 

de ingang van ons dorp vanaf de kant van Joure. De gemeente heeft een aantal 

regels vastgesteld, de belangrijkste zijn: 

 Je mag alleen borden plaatsen op de daarvoor door de gemeente 

aangewezen plaatsen bij de dorpen. 

 Je hoeft vooraf geen toestemming te vragen.  

 Er is geen maximum gesteld aan het aantal te plaatsen publicatieborden.  

 Je mag bij elk dorp waar een locatie is aangewezen een bord plaatsen. Het 

is dus niet afhankelijk van het dorp waar het evenement plaats vindt. 

 Borden die op andere plaatsen op gemeentegrond worden geplaatst worden 

direct door de gemeente verwijderd. 



 Borden op particuliere grond worden niet toegestaan en de eigenaar van de 

grond wordt door gemeente aangeschreven om die direct te verwijderen. 

Doet men dat niet dan kan de gemeente maatregelen treffen,  

 zoals een dwangsom opleggen of het op kosten van de eigenaar het bord 

verwijderen.  

 In de regeling zijn voorschriften opgenomen over de afmetingen van het 

bord en de wijze van plaatsing. Voor grote borden is in artikel 4 van de 

regeling een overgangstermijn opgenomen. 

 

 

Automatische brugbediening 

Provinsje Fryslân is voornemens om de brug in het centrum van ons dorp op 

automatische bediening over te schakelen. De huidige techniek maakt het mogelijk 

om ook deze drukke bruggen met camera’s op afstand veilig en vlot te bedienen. 

Uiteraard blijft het in geval van calamiteiten mogelijk om de brug lokaal te bedienen. 

Echter, als Plaatselijk Belang zijn wij absoluut niet blij met deze plannen. Wij zijn dan 

ook heftig in verweer en hebben eind juni een gesprek met de betreffende instantie. 

Wij willen graag de mogelijkheid behouden om in ieder geval in de drukke 

(zomer)periode onze brug lokaal te blijven bedienen. Of we het tij kunnen keren, is de 

vraag. Wat we zeker willen gaan afdwingen is een toezegging dat tijdens de 

omlegging van de A6/A7 nog niet op automatische bediening wordt overgestapt 

omdat we in die fase veel sluipverkeer in ons dorp verwachten.  

 

 

Speeltuincommissie 

Marian Speerstra en Ivonne van der Leij zijn gestopt met hun functie in de 

speeltuincommissie Pompstraat. Wij bedanken beide dames voor hun jarenlange 

inzet. Roelof Roffel neemt het stokje nu over. 

 

 

Dorpsvisie 

Zoals u wellicht weet zijn een aantal jaren geleden zogeheten keukentafelgesprekken 

gevoerd om te komen tot een dorpsvisie voor Scharsterbrug. Belangstellende 

dorpsbewoners konden bij deze keukentafelgesprekken aanschuiven om hun input te 

leveren. Het bestuur van Plaatselijk Belang wil de komende periode de dorpsvisie 

actualiseren zodat we deze in 2016 kunnen presenteren. 

 

 

Iepen MienskipsFûns (IMF) (Herhaald bericht) 

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 eerstvolgende ronde is in augustus/september. Verzoeken om bijdragen onder de  

€ 10.000,- kunnen het hele jaar ingediend worden. Hogere bijdragen moeten 

ingediend zijn voor 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 

Op 4 mei herdachten we ook in Scharsterbrug de doden die zijn gevallen in de tweede 

wereldoorlog. De opkomst bij de stille tocht was ook dit jaar weer enorm, met name 

het feit dat zoveel kinderen meeliepen waarderen wij bijzonder! Onze dank daarvoor!  

Ook aan de basisschoolleerlingen uit Langweer die dit jaar met ons mee liepen. 

 

 

Woningbouw 

De gezinnen hebben laten weten dat zij eind mei een gesprek hebben gehad met de 

gemeente over het ontwerp dat er nu ligt. Er wordt gewerkt aan een collegevoorstel 

dat het College van B&W hopelijk nog voor de vakantie kan behandelen. Op dit 

moment is er verder geen nieuws te melden. 

 

 

Burendag: zaterdag 26 september 

Verderop in deze Brêgepraat is een brief opgenomen over de landelijke Burendag, dit 

jaar op zaterdag 26 september. Wil een buurt iets leuks organiseren dan is er een 

mogelijkheid voor een bijdrage van het Oranjefonds. 19 juni gaat hun website open 

voor aanvragen. Dus heb je plannen, wees er snel bij, want op=op.  

 

 

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 

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 
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 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 
Wilco Kuipers – voorzitter: 419270 

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  Neeltje de Jong 
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  Hinke Lolkema  

      
(stopt per 2016) 
 

Speeltuin Pompstraat  Volkstuinen  JongerenActiviteitenCie  AED 
Roelof Roffel: 416083  Herre de Lange: 414678  Jenny Dijkstra   
  8517hc21@hetnet.nl  Monica de Lange   
    Jolanda van der Wal   
    Elena de Boer   

contactpersoon: Froukje  contactpersoon: Esther  contactpersoon: Esther  
contactpersoon: 
Regina 
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