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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? U kunt ons mailen: pb@skarsterbrege.nl 

maar u kunt de bestuursleden ook persoonlijk benaderen. De telefoonnummers staan 

bij de contactgegevens en in het organogram. 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

U bent maandagavond 21 maart van harte welkom op de Algemene 

Ledenvergadering van Plaatselijk Belang in de kantine van Vreugdenhil.  

De agenda vindt u verderop. 

Heeft u een vraag voor de gemeente? 

De wethouder is helaas verhinderd op 21 maart. We hebben afgesproken dat 

we de vragen van onze leden aan de gemeente vooraf inventariseren en naar 

de gemeente opsturen. Dorpencoördinator Hendrik Hoekstra geeft op deze 

vragen terugkoppeling in de jaarvergadering. Heeft u vragen voor de 

gemeente? Mail deze dan uiterlijk 10 maart naar pb@skarsterbrege.nl 

 

 

Plaatselijk Belang ook actief op Facebook 

Heeft u ons al eens bezocht op Facebook? Facebook is een van de mogelijkheden om 

de nieuwe en vooral snelle media te benutten voor het plaatsen van actueel nieuws. 

Tevens biedt Facebook de mogelijkheid om meer interactief met de bewoners 

informatie uit te wisselen. Zo kan een poll worden geplaatst om meningen te peilen, 

maar kunnen bewoners ook zelf berichten publiceren. Sommigen in ons dorp zijn via 

Facebook al uitgenodigd om lid te zijn van de Facebook groep van PB. Om mee te 

kunnen doen is een eigen Facebook account nodig. U vindt PB door te zoeken op 

"plaatselijk belang scharsterbrug" of via de button rechts boven op de website 

www.skarsterbrege.nl.  
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Kerstboom en verlichting brug 

Wat vond u dit jaar van de nieuwe kerstboom? Het bestuur heeft voor een 

‘lampjesboom’ gekozen omdat het opzetten van een echte boom te bewerkelijk en duur 
wordt. We waren aan vervanging van de versierselen toe en omdat de feestcommissie 
is gestopt met het verlichten van de brug komen de kosten voor het huren van een 

hoogwerker volledig voor rekening van Plaatselijk Belang. Alles overwegende hebben 
we besloten dit jaar te kiezen voor een andere opzet.  

Graag willen we onze complimenten maken aan de mensen uit ons dorp die op eigen 
initiatief de verlichting op de brug hebben geregeld, gewoon omdat ze vonden dat het 
erbij hoort. Heel veel dank daarvoor, wij waarderen het bijzonder dat jullie op deze 

manier meedenken en ook de uitvoering regelen. Dat geldt eigenlijk ook voor de 
kerstboom: vindt u dat er weer een groene boom met kerstversiering moet komen en 

wilt u meehelpen om deze boom op te zetten met kerst, meld u dan bij het bestuur, of 
liever nog: verzamel genoeg mensen om u heen om een werkgroepje te formeren. 
Zonder hoogwerker gaat het niet lukken, dus ook die zal op vrijwillige basis geregeld 

moeten worden. De kosten van de boom wil Plaatselijk Belang wel op zich nemen. 

 

Project haven en bijenweides 
Vorig jaar kondigden we op de jaarvergadering aan dat we een project zouden 

voorbereiden ter verbetering van een aantal zaken op de haven. Bent u benieuwd hoe 
ver we zijn met de plannen? In de jaarvergadering op 21 maart presenteren we u de 

stand van zaken. 

 

Knooppunt Joure 
De werkzaamheden m.b.t. het Knooppunt Joure zijn inmiddels in volle gang. U kunt 
alles goed volgen via de krant en andere media. We willen in deze nieuwsbrief niet in 

herhaling vallen, vandaar dat we onze mededelingen beperken tot eigen informatie. We 
hebben recent weer een bijeenkomst bezocht om ons te laten bijpraten, daar werd 

nadrukkelijk gevraagd of we goed wilden meedenken en relevante zaken wilden 
melden. Het was ons opgevallen de verkeersveiligheid op het fietspad voor de 
tunnel/oversteek Haulsterweg niet optimaal was en dat er soms gevaarlijke situaties 

ontstaan. We hebben dit gemeld bij de aannemer. Deze gaf aan dat wanneer ze aan 
het werk zijn langs en op de weg, een veegwagen wordt ingezet om de wegen schoon 

te houden, maar onze opmerking zal als aandachtspunt worden meegegeven aan de 
werklui, om extra te letten op de modderigheid/gladheid en de vervoermiddelen niet 
deels op het fietspad te parkeren. 

 
Koningsdag op 27 april 

Het is nog niet zover, maar het staat wel weer op de planning: Koningsdag. 
Mocht er iets in ons dorp georganiseerd worden en heeft de organiserende partij de 

wens om er iemand van het college bij te hebben, kunnen ze dat aangeven. Ze kunnen 
dan een uitnodiging sturen aan het college. Daarbij is het van belang dat het collegelid 
weet wat er van hem/haar verwacht wordt. 

 

Herstel Roazebosk 

Het herstel van de Roazebosk blijft vol onze aandacht houden. We hebben een reactie 

gehad op de brief die we naar de gemeente hebben gestuurd. De gemeente geeft aan 

dat de geluidswal ter hoogte van de Roazebosk blijft, daar zijn we blij mee. In het 

eerste kwartaal van 2016 vindt een evaluatie van het woningbouwprogramma plaats 

en daarbij wordt de wens van een unanieme gemeenteraad (uit 2012) meegenomen. 

Deze wens is om in plaats van woningbouw de Roazebosk als bos in ere te herstellen. 

Eind maart worden de resultaten verwacht. Begin januari hebben we gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid om in aanwezigheid van alle raadsfracties onze zaak nogmaals te 

bepleiten. We hopen dat degenen die in 2012 zo duidelijk waren in hun besluit, nu ook 



de draad weer oppakken en zorgdragen voor uitvoering van de raadsbrede wens tot 

herstel van het Roazebosk. 

 

Rectificatie mededeling wijzigingen in commissie Brêgepraat 

In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat Tineke en Henk Schotanus de bezorgroute 

van Janet Zandstra overnemen omdat Janet stopt met bezorging. Dit is een 

misverstand, onze excuses daarvoor. Janet blijft gewoon de Brêgepraat bezorgen. 

 

Gemeentezaken 

Voor de toekenning van de subsidies uit het kernenbudget voor projecten uit stad, 

dorpen en wijken, heeft de gemeente 2 jaar geleden een beoordelingscommissie in 

het leven geroepen. Deze beoordelingscommissie brengt een zwaarwegend advies uit 

over de verschillende projecten die worden ingediend. Uit elk gebied van een 

dorpencoördinator zit één afgevaardigde namens de plaatselijke belangen in de 

commissie. Daarnaast is er nog een plaatsvervangend lid per gebied aangewezen.  

André Koopman uit Langweer is lid van deze commissie en Esther Beneker uit 

Scharsterbrug plaatsvervangend lid. Na 2 jaar treden de huidige leden af en worden 

de plaatsvervangende leden de nieuwe leden van de commissie. Hiermee is Esther 

onlangs benoemd tot vast commissielid. 

 

Het bestuur van PB heeft weer een aantal bijeenkomsten bezocht: 

 Feestelijke start knooppunt Joure 

 Jaarvergadering Iisklup Trijegea 

 Informatieavond Vreugdenhil 

 

Korte mededelingen 

 In 2015 hebben we een paar keer vernielingen gehad bij het havengebouw. Het 

bestuur heeft besloten bij evenementen in de buurt het havengebouw na 23.00 

uur af te sluiten. Hiervoor is een evenementenkalender gemaakt. 

 Op de jaarvergadering van de Iisklup kwam het onderwerp ‘verzekering’  ter 

sprake. We zouden een soort parapluverzekering hebben waaronder alles gedekt 

is. Hier wordt de vrijwilligersverzekering van de gemeente mee bedoeld. We 

hebben navraag gedaan bij de gemeente naar de ins en outs van deze 

verzekering. Deze vindt u verderop in deze dorpskrant. Kort samengevat gaat 

het hier om een verzekering voor vrijwilligers die tijdens hun vrijwilligerswerk 

verzekerd zijn. Iemand die met een schaatswedstrijd meedoet en een been 

breekt valt er niet onder (hobby - eigen risico) maar de vrijwilliger die een baan 

voor de wedstrijd uitzet, uitglijdt en een been breekt, valt er wel onder. Daarbij 

geldt dat het een secundaire verzekering is. Dus is er schade die onder je eigen 

verzekering valt of van degene die jou schade heeft berokkend, dan gaat die 

verzekering voor. 

  



 

 

VASTE PUBLICATIES 

 

Deze rubriek bevat onderwerpen die wij graag continu 

 onder uw aandacht willen houden. 

 

 

Bellijst als u de AED nodig heeft 

Is er een noodgeval en is de AED nodig? Hier is de lijst met mensen in ons dorp die 

bevoegd en gediplomeerd zijn om de AED te bedienen. Handig om bij de hand te 

hebben. Het kan levens redden. 

 Sonja Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270 

 Wilco Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270 

 M. Galema, Hollandiastraat 32, tel. 413095 

 Marten van der Weg, Hollandiastraat 5, tel. 419414 

 Lisette van der Werf, Hollandiastraat 68, tel. 412753 

 A Mink, Schoolstraat 11, tel. 416191 

 Franke Sloothaak, Trijegea 27, tel. 414872 

 Gerrit Jeeninga, Trijegea 67, tel. 851222 

 Bouke Agricola, Scharren 19a, tel. 416420 

 Sonja Klijnstra, Scharren 12, tel. 414367 

 

Zelf groen onderhouden 

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! 

 

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 

 

Meldpunt gemeente voor kleine gebreken 

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 (klik op de link ‘melding doen’).  

Er is ook een speciale app te downloaden. 

 

 

Heeft u vragen of wilt u iets kwijt aan het bestuur van Plaatselijk Belang? 

U kunt ons mailen op pb@skarsterbrege.nl 
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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. 
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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  Louwrens v.d. Wal 
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  Mirjam de Vries 
contactpersoon: Froukje  contactpersoon: Henk  contactpersoon: Regina  Hinke Lolkema  

      

Janet Zandstra 
Tineke en Henk 
Schotanus 
 

Speeltuin Pompstraat  Volkstuinen  JongerenActiviteitenCie  AED 
Roelof Roffel: 416083  Herre de Lange: 414678  Jenny Dijkstra  Zie bellijst bij 
  8517hc21@hetnet.nl  Monica de Lange  noodsituaties  
    Jolanda van der Wal  boven in deze 
    Elena de Boer  nieuwsbrief 

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