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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.

NOTEER IN UW AGENDA:
ZATERDAG 24 SEPTEMBER
FEESTELIJKE OPENING VERNIEUWDE HAVEN EN BIJENPARK
ZIE UITNODIGING VERDEROP IN DEZE BREGEPRAAT
U KOMT TOCH OOK?

Revitalisering haven en aanleg bijenpark en bijenweide
Op 24 september is het zover, dan openen we de vernieuwde haven en zaaien we het
bijenpark in. In de afgelopen tijd hebben we de benodigde subsidies voor het
bijenpark en de bijenweide binnengehaald. We hebben geld ontvangen van het Prins
Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Albino, de Stichting Woudsend, de Siebolt
Foundation, de Stichting A. Bijlenga en de Janssens Friese Stichting. We zijn erg blij
met de toezeggingen waardoor we nu in staat zijn om iets moois aan te leggen.
Het begin daarvan maken we op 24 september. In samenwerking met de schooljeugd
gaan we de weide inzaaien zodat er volgend jaar hopelijk een erg aantrekkelijke
weide staat, primair voor de bijen, maar naar verwachting ook voor ons om naar te
kijken! De aannemer die alle zaken m.b.t. de haven voor zijn rekening neemt, doet
zijn uiterste best om voor 24 september alles te hebben afgerond. Daarnaast zal de
haven dan ook voorzien zijn van nieuwe bebording en van Wifi.

Haulstersingel
Waarschijnlijk heeft u het al in de krant gelezen: het project Knooppunt Joure kampt
met een aantal problemen met vervelende consequenties. Doordat het zand uit de
Langweerder Wielen meer leem bevat dan verwacht en deze leemdeeltjes het water,
dat naar het oppervlaktewater wordt teruggeleid, vertroebelt, voegt de aannemer een
stof toe om deze leemdeeltjes te laten bezinken. Dat betekent echter ook dat men het
water niet snel weer af kan voeren. Er is een behoorlijke bufferruimte nodig om deze

bezinking te laten plaatsvinden. Die ruimte is er niet bij de rotonde en dat betekent
dat er erg veel zand vanuit het bestaande depot per vrachtauto naar de uiteindelijke
bestemming gebracht moet worden. Deze zandtransporten gaan onder de tunnel in de
Haulstersingel door. Dat leidt echter tot een zodanige belasting van vrachtverkeer (6
dagen per week) dat het met het oog op veiligheid niet verantwoord is het normale
verkeer er ook langs te laten gaan. Alleen voor fietsverkeer is een uitzondering
gemaakt. Deze gaan door de Haulstertunnel via een afgescheiden stuk van de rijbaan.
Het ongemak duurt tot het einde van het jaar en dat is erg vervelend voor veel
mensen die van de Haulstersingel gebruik maken. Het heeft uiteraard ook nogal wat
consequenties voor de inwoners van Haskerhorne waar nu de omleidingsroute
doorheen loopt. De komende periode zal op diverse plaatsen de verkeerssituatie
worden gemonitord om te kijken of en waar het tot problemen gaat leiden en als dat
zo is, wat daaraan gedaan kan worden. Om die reden is het iedere maandagmiddag
van 16.00 – 17.00 uur in het informatiecentrum van het Knooppunt Joure, bij de
McDonalds, mogelijk om van gedachten te wisselen over deze situatie. We betreuren
het dat de Haulstersingel zo lang voor het gemotoriseerde verkeer is afgesloten en
zijn van mening dat daardoor ook de bedrijven in de dorpen achter de Haulstersingel
worden getroffen.

Whats app groep / burgerwacht
Op erg veel plaatsen in het land bestaan zogeheten whats app groepen. U kunt deze
vergelijken met een soort van burgerwacht. Ook in onze gemeente is men daarmee
bezig. Bijvoorbeeld in St. Nicolaasga functioneert al zo’n groep. We hebben als PB een
voorlichtingsbijeenkomst in Joure bijgewoond. Bij het opzetten van een whats app
groep is het de bedoeling dat de politie via de bewoners van een dorp of wijk heel veel
extra ogen en oren krijgt en verdachte situaties makkelijker tot een heterdaad kunnen
leiden. Bovendien is de gedachte dat mensen met minder goede bedoelingen
afgeschrikt worden als ze weten dat er een whats app groep actief is. Het gaat om het
herkennen van verdachte situaties en het protocol is dan als volgt. Iemand die de
verdachte situatie signaleert belt altijd eerst 112 en pas dan meldt hij of zij de
verdachte situatie via een appje aan alle dorpsgenoten. Deze kunnen reageren door
naar de betreffende locatie te gaan, een nummerbord te noteren, te melden waar een
betrokken voertuig naartoe gaat, etc. Maar altijd eerst 112 bellen en zeggen dat u
deel uitmaakt van een whats app groep. We willen graag weten of u het van belang
vindt dat we in Scharsterbrug ook zo’n whats app groep installeren en of u daaraan
mee zou doen. Laat dat ons vast weten. We willen er in onze volgende algemene
ledenvergadering graag aandacht aan besteden en wellicht ook gelijk van start gaan.

Commissie Brêgepraat
Voor Hiltsje Agricola is dit de laatste dorpskrant vanuit haar rol in de redactie.
Hiltsje heeft het redactiewerk 4,5 jaar gedaan. Heel erg bedankt voor jouw inzet!
Gelukkig is de redactie weer voltallig: Neeltje de Jong is er deze keer voor het eerst
bij. Neeltje, heel veel succes!

Fietspad
Het fietspad tussen Scharsterbrug en St. Nicolaasga wordt opgeknapt. De geplande
opleverdatum van 22 juli is met een week opgeschort naar 29 juli.

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 bijvoorbeeld 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.

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
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
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
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

Redaktie
Susan Luinenburg: 417863
Ciska de Jong: 413561
Neeltje de Jong

ankab@ziggo.nl
contactpersoon: Esther

haven@skarsterbrege.nl
contactpersoon: Henk

Bregepraat@skarsterbrege.nl
contactpersoon: Regina

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: Esther

contactpersoon: Esther

contactpersoon: Esther

Zie bellijst bij
noodsituaties
boven in deze
nieuwsbrief
contactpersoon:
Regina

OuderenActiviteitenCie
Martha Faber
Sjoukje Wiersma
Tietie van der Meer
Tine Nagelhout

Nieters/bezorgers
Neeltje de Jong
Louwrens v.d. Wal
Tine Nagelhout
Anja de Wolff
Mirjam de Vries
Janet Zandstra
Tineke en Henk
Schotanus

