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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.
Betaling contributie
Binnenkort innen wij weer de jaarlijkse contributie. Velen van u betalen al via incasso,
maar nog niet iedereen. Omdat geautomatiseerd betalen voor ons ook het handigst is,
willen wij een beroep doen op de mensen die nog niet auto matisch betalen, om dit
voortaan te gaan doen. Een machtigingskaart voor incasso kunt u afhalen bij een van
de bestuursleden, maar u kunt er ook naar vragen als wij bij u aan de deur komen om
de contributie contant op te halen. Maakt u de contributie liever zelf via de bank over
dan kunt u de vijf euro storten op rekening NL08 RABO 0152 6742 25 ten name van
Plaatselijk Belang Scharsterbrug onder vermelding van uw postcode en huisnummer.
Tracé A6/A7
Het werk Knooppunt Joure is definitief gegund aan Gebroeders Van der Lee. Deze
werkt momenteel de plannen verder en gedetailleerder uit. De partijen waar het
project tot nu toe contact mee heeft gehad, waaronder plaatselijke belangen en
dorpencoördinatoren, vertegenwoordigers van bedrijven, krijgen een uitnodiging voor
een informatiebijeenkomst over het werk, de planning, het beperken van overlast etc.
Vervolgens zal een algemene inloopbijeenkomst worden georganiseerd waar iedereen
welkom is. Van der Lee begint als eerste met het verdiepen van de Langwarder
Wielen. Voor de start van deze werkzaamheden worden Plaatselijk Belang Langweer,
bedrijven, inwoners en andere betrokkenen geïnformeerd middels een bijeenkomst.
Vreugdenhil
Eind augustus hebben we een gesprek gehad met Vreugdenhil en zijn we bijgepraat
over de ontwikkelingen. Afgesproken is dat Vreugdenhil in de dorpskrant een korte
toelichting geeft. Deze bijdrage is verderop in deze Brêgepraat te lezen.
Fitnesspark
Alweer een tijdje verzorgt Yfke Jellesma vanuit sportschool Gymnasion de gratis
fitnesslessen. Verderop in deze dorpskrant stelt zij zich nader voor. De lessen gaan
ook in de winter door. Wilt u meedoen met de gratis fitnesslessen? Dat kan. Het is
voor jong en oud, gevorderd en beginner. Iedereen kan meedoen.
De lesuren zijn:
 Elke dinsdagmiddag van 16.00-17.00 uur
 Elke zondagmorgen (afhankelijk van de voorkeur van de groep van 9.00-10.00
of van 10.00-11.00 uur)

Graag vooraf aanmelden bij Esther Beneker (0513-412983) of via mail:
pb@skarsterbrege.nl
Vacature in commissie Brêgepraat
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe bezorger voor onze dorpskrant. Het liefst
zouden we iemand willen hebben die de algehele coördinatie van de Brêgepraat op
zich wil nemen omdat deze taak alweer een tijdje bij het bestuur van Plaatselijk
Belang ligt 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
Haven
Wij hebben op dit moment geen nieuws te melden over het revitaliseringsplan van de
haven. We zijn druk bezig met de voorbereidende administratieve werkzaamheden.
Zoals u misschien wel heeft gehoord, zijn er afgelopen zomer een paar incidenten
geweest op de haven met inbraken in boten en vandalisme bij het havengebouw. Dit
is voor het bestuur aanleiding geweest om in het kader van borging van de veiligheid
onderzoek te doen naar de mogelijkheden en haalbaarheid van camerabewaking. We
doen dit in nauw overleg met de tennisvereniging die begin september werd
geconfronteerd met een inbraak in de kantine waarbij deuren en sloten zijn vernield.
Doe aangifte!
Heeft u uw boot in onze haven liggen en is er bij u ingebroken? Wij adviseren u
dringend om hiervan aangifte te doen bij de politie. Dit is namelijk een taak van de
eigenaar van de boot; als Plaatselijk Belang hebben wij hier geen rol, maar wij zouden
het wel waarderen als u ook Plaatselijk Belang (de verhuurder van uw havenplaats)
hierover informeert. Wij vinden het belangrijk dat u aangifte doet omdat we
gezamenlijk beter een vuist kunnen maken om de veiligheid te borgen.
Automatische brugbediening
Eind juni hebben we een gesprek gehad met de betreffende instanties over de
plannen om de brug in Scharsterbrug (Hollandiastraat) over te schakelen op
automatische bediening. In 2017 worden alle provinciale bruggen in het Van
Harinxmakanaal en een aantal bruggen in de Zuidwesthoek van Fryslân overgezet op
automatische bediending, waaronder de Scharsterbrug. De planning wanneer de
Scharsterbrug overgaat op automatische bediening is een jaar naar achteren
geschoven. De werkzaamheden starten na het vaarseizoen van 2016. De Provinsje
streeft met automatische brugbediening naar een efficiëntere bedrijfsvoering. Vanuit
een centrale bedienlocatie (het Swettehûs in Leeuwarden) kan personeel efficiënter en
flexibeler worden ingezet waardoor beter kan worden ingespeeld op de behoefte van
de vaarweggebruikers. Door een efficiëntere bedrijfsvoering is het financieel haalbaar
om de verbeteringen in brugbediening te realiseren. In het onderzoek naar de
Scharsterbrug zijn de verschillende opties doorgesproken en is ervoor gekozen om de
brug gedurende het hele jaar op afstand te gaan bedienen, dus ook in de drukke
(zomer)periode. Het brugwachtershuisje wordt weggehaald. De Provinsje is zich ervan
bewust dat de Scharsterbrug druk is in de zomerperiode en dat het aantal openingen
flink kan oplopen. 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. Het gevoel dat in het
dorp leeft dat het aantal openingen van de brug gelijk blijft terwijl de bedieningscyclus
langer duurt, is niet helemaal juist. De verwachting is dat door clustergewijze
bediening het aantal openingen zal dalen. Clustergewijze bediening wil zeggen dat er
minder openingen per uur zijn en op drukke momenten meer schepen tegelijkertijd

door worden gelaten. Door clustergewijze bediening neemt het aantal openingen per
uur af, dat is positief voor het wegverkeer. Uiteraard staat veiligheid voorop. Zelfs in
het centrum van grote steden bedient men bruggen op afstand en er is niet
aangetoond dat afstandsbediening minder veilig is dan lokale bediening. Ook is er niet
sprake van meer storingen bij op afstand bediende bruggen. De slagbomen bij de
Scharsterbrug worden verplaatst, deze komen dichter op de brug te staan. Het
monument op de brug blijft op de huidige locatie, daar wordt niks aan veranderd.
Woningbouw
De gezinnen hebben laten weten dat de besprekingen met de gemeente over het
ontwerp voor nieuwbouwuitbreiding zijn vastgelopen. De gemeente houdt vast aan
het ontwerp en met dit ontwerp en de kavelprijzen kan de bewonersgroep helaas niet
verder. De gemeente heeft daarbij aangegeven dat dit niet betekent dat er nooit meer
een ontwikkeling op de betreffende locatie zal plaatsvinden omdat het
Woningbouwprogramma 2013-2020 hiervoor ruimte biedt en een gewijzigde
woningmarkt tot andere inzichten kan leiden. Niet alleen de bewonersgroep, maar ook
wij als bestuur van Plaatselijk Belang zijn teleurgesteld over de hele gang van zaken
hoe dit proces is verlopen. Wij hebben dit via verschillende wegen kenbaar gemaakt
bij de gemeente, ook de gemeenteraad is geïnformeerd.
Gemeentezaken
 Op 10 september hebben we als bestuur voor de eerste keer het jaarlijkse
gesprek met de wethouder gehad waarbij ook de dorpencoördinator aanwezig
was. Het gesprek is gehouden in de tenniskantine. Gesproken is over de
revitalisering van de haven, het proces van het woningbouwproject,
automatische brugbediening, traject A6/A7 (Knooppunt), Roazebosk,
ontwikkelingen Vreugdenhil en diverse andere zaken die momenteel spelen. Bij
de brugbediening hebben we specifiek benoemd dat we verwachten dat de
gemeente met de aanpassing van het knooppunt en de te verwachten toename
van sluipverkeer zich houdt aan de afspraken dat de aanpassingen van de brug
en het knooppunt niet samen gaan vallen.
 Roazebosk: we hebben in de afgelopen weken weer eens gesproken met de
mensen die zich bezighouden met de planvorming Roazebosk als straks de
rondweg op die plek moet worden opgeruimd. In 2012 heeft de gemeenteraad
de wethouders de opdracht gegeven te zoeken naar alternatieven voor de op
deze plek geplande bosvilla’s zodat het (Roaze)bos(k) in ere kan worden
hersteld. We hebben de betrokkenen benaderd om te borgen dat de gemaakte
afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen.
 Tunnel of viaduct: het besluit is gevallen voor een tunnel (in plaats van een
viaduct) in de Hollandiastraat (daar waar de Hollandiastraat kruist met de A7).
De bestaande geluidswal wordt in zijn geheel opgeruimd.
 Eind juli hebben we weer de jaarlijkse wijkschouw gedaan met de gemeente.
Tal van punten in het dorp zijn besproken en zijn/worden aangepakt.
Constateert u gebreken in het dorp (denk bijvoorbeeld aan onregelmatigheden
in bestrating, defecte lantaarnpalen, zweefvuil etc) dan kunt u daarvan zelf
direct een melding maken op de site van de gemeente:
www.defryskemarren.nl/welkom en klik op de link ‘melding doen’.
 Er is ook een speciale app te downloaden.
 Publicatieborden: we hebben bij de gemeente aangegeven dat we voorkeur
hebben voor dubbelzijdige borden, alleen op de Skarren, dus aan 1 kant van
het dorp.





(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 eerstvolgende sluitingsdatum is 1 november. Mocht u een idee
hebben voor een project, laat het ons weten!

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 do rp, 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
Verzoeken om bijdragen onder de € 10.000,- kunnen het hele jaar ingediend worden.
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 IMF.
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
In dit kader hebben we onlangs een bijdrage toegezegd aan de initiatiefnemers die
ook dit jaar weer voor senioren een gezellige avond organiseren in de wintermaanden.
Verderop in deze dorpskrant kunt u hier meer over lezen.
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, voorzitter
 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
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
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
Neeltje de Jong
Janet Zandstra
Tine Nagelhout
Anja de Wolff
Louwrens v.d. Wal
Hinke Lolkema
(stopt per 2016)

Speeltuin Pompstraat

Volkstuinen

JongerenActiviteitenCie

AED

Roelof Roffel: 416083

Herre de Lange: 414678
8517hc21@hetnet.nl

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

contactpersoon: Froukje

contactpersoon: Esther

contactpersoon: Esther

contactpersoon:
Regina

