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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. 

 

 
Terugblik opening bijenweide op 24 september 

Het was een geslaagde dag, de opening van de bijenweide en de vernieuwde haven. 

We willen iedereen bedanken voor de komst en in het bijzonder de kinderen voor hun 

prachtige optreden. Wink Blomsma uit Oudemirdum heeft een serie foto’s gemaakt. 

Deze staan online op: www.flickr.com/photos/blomsma/albums/72157673136984352 

 

 

Whats app groep / burgerwacht: kom naar de informatiebijeenkomst! 

Op erg veel plaatsen in het land bestaan zogeheten whats app groepen. U kunt deze 

vergelijken met een soort van burgerwacht. Bij het opzetten van een whats app groep 

is het de bedoeling dat de politie via de bewoners van een dorp/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 worden 

afgeschrikt 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 meldt pas dan de verdachte 

situatie via een appje aan alle dorpsgenoten. Deze kunnen reageren door bijvoorbeeld 

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 je 

deel uitmaakt van een whats app groep. Ook in Scharsterbrug willen we zo’n whats 

app groep opzetten. Het plan was om in maart 2017 in de algemene ledenvergadering 

aandacht hieraan te besteden, maar als bestuur hebben we besloten om al op korte 

termijn van start te gaan. Dit najaar organiseren we een informatiebijeenkomst waar 

we alle dorpsbewoners voor uitnodigen. Het doel is om daarna ook direct van start te 

gaan. In de informatiebijeenkomst geeft de wijkagent uitleg, ook krijgt u tips op het 

gebied van veiligheid en het beveiligen van uw woning. Zodra de datum van deze 

bijeenkomst bekend is, brengen wij huis aan huis briefjes rond met een 

antwoordstrook waarmee u zich kunt opgeven. Aanmelden kan ook via mail. 

 

 

  

 

 

http://www.skarsterbrege.nl/
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Statushouders 

De voorgenomen bouw van 6 semi-tijdelijke woonunits voor statushouders in 

Scharsterbrug, waarover direct omwonenden per brief zijn geïnformeerd door 

gemeente De Fryske Marren en de overige bewoners door Plaatselijk Belang op de 

hoogte zijn gebracht via een bijlage in de Brêgepraat, kent voor- en tegenstanders. 

Gemeente De Fryske Marren heeft alle bewoners van Scharsterbrug de gelegenheid 

gegeven hun mening te ventileren tijdens inloopavonden. Daarnaast heeft Plaatselijk 

Belang Scharsterbrug een discussieavond gefaciliteerd (zonder hier een inhoudelijke 

rol te hebben) welke dorpsgenoten de gelegenheid gaf met elkaar in gesprek te gaan. 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Scharsterbrug kiest ervoor hierin geen partij te 

zijn, maar wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen, o.a. door contact met 

de gemeentelijke dorpencoördinator en het bijwonen van de gemeenteraads-

vergaderingen. Ook staat het onderwerp op de agenda voor het periodieke overleg dat 

wij als bestuur van PB hebben met de wethouder op 3 november. 

 

 

Aftreden Esther Beneker 

Na 4 jaar lid te zijn geweest van het bestuur van Plaatselijk Belang, treedt Esther 

Beneker terug. Zij heeft haar werkzaamheden inmiddels beëindigd en het bestuur 

gaat op zoek naar een vervanger. Langs deze weg willen we Esther bedanken voor 

haar bijzondere inzet en het vele werk dat zij voor Plaatselijk Belang heeft gedaan. 

We vinden het erg jammer dat Esther ermee ophoudt, we zullen haar missen. 

 

 

Kort Nieuws 

Op 12 september heeft het bestuur de bijeenkomst bijgewoond die Vreugdenhil 

organiseerde om iedereen weer even bij te praten over de plannen van de fabriek. 

 

 

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.  

  

http://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. 

 

  

http://www.skarsterbrege.nl/
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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 

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 

pb@skarsterbrege.nl 

       

Speeltuin Trijegea  Haven  Dorpskrant Brêgepraat     
Karel Bijker: 414538  Durk Faber  Redaktie  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    Neeltje de Jong: 412200  Tine Nagelhout 
      Anja de Wolff 
ankab@ziggo.nl  haven@skarsterbrege.nl  Bregepraat@skarsterbrege.nl  Mirjam de Vries 
contactpersoon:Wilco  contactpersoon: Henk  contactpersoon: Regina  Janet Zandstra 

      

Tineke en Henk 
Schotanus: 412456 
 

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: Wilco  contactpersoon: Roel  contactpersoon: Lisette  
contactpersoon: 
Regina 

 

    OuderenActiviteitenCie   
Martha Faber 
Sjoukje Wiersma 
Tietie van der Meer 
Tine Nagelhout 
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