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Nr. 35 – dec 2016 

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 alvast in de agenda: 

Maandag 13 maart 2017 

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 

Locatie: Vreugdenhil (kantine) 

 

 
 

Whats app groep 

Veel dorpsbewoners hebben op 9 november de informatiebijeenkomst over de whats 

app groep bijgewoond. De meesten hebben zich ook direct aangemeld als deelnemer. 

De groep is inmiddels gestart en daarmee is ook Scharsterbrug actief met deze 

digitale vorm van ‘burgerwacht’. Verderop in deze Bregepraat leest u hoe een whats 

app groep in zijn werk gaat en natuurlijk kunt u zich ook aansluiten als u dat wilt. 

Groepsbeheerder is Gerben Veenstra: (06) 21492783. De Whatsapp informatie staat 

ook op de website: skarsterbrege.nl/whatsapp-buurtpreventie.php 

Hier kunnen deelnemers zich meteen online aanmelden. Gerben Veenstra zorgt als 

beheerder voor verdere afhandeling. 

 

 

AED-cursus 

In januari houden we weer een AED-cursus. De opzet is een herhalingscursus voor de 

10 mensen die op de AED-bellijst staan. Zij ontvangen binnenkort een brief. Komt u 

niet op deze lijst voor maar wilt u wel graag aan deze lijst toegevoegd worden en de 

herhalingscursus volgen? Bel dan met Regina Jeeninga: 0513-851222 of mail naar 

pb-secr@home.nl 

De herhalingscursus bestaat uit 1 avond, van 19.00-20.30 uur. De kosten voor deze 

cursus betaalt Plaatselijk Belang maar als u meedoet, betekent dit wel dat u op de 

bellijst komt te staan en opgeroepen kunt worden bij een noodgeval om hulp. 

We organiseren dit keer geen beginnerscursus. Mocht hier wel belangstelling voor zijn, 

dan horen wij het graag en kunnen wij alsnog een beginnerscursus opzetten. 
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Werkzaamheden onderdoorgang Hollandiastraat: wat gebeurt er? 

De Hollandiastraat gaat straks met een tunnel onder de A7 door. De ligging van de 

nieuwe tunnel verschuift iets richting Sneek, maar sluit straks weer aan op de rotonde 

in de Sewei. Net als nu wordt in de tunnel een vrij liggend fiets-/wandelpad 

aangelegd, los van het gemotoriseerde verkeer. De snelheid gaat omlaag naar 60 

km/u. Het diepste punt ligt op 12 meter. De werkzaamheden duren ruim 9 maanden. 

Er komen 4 landhoofden, hier worden de liggers op geplaatst. De 32 liggers zijn 

onderdeel van het viaduct. Er komen 2 losse viaducten, 1 viaduct per rijbaan. De 

viaducten zijn ongeveer 20 meter lang en 16 meter breed. Het fietspad is verhoogd 

ten opzichte van de weg. Groene taluds zorgen voor een betere inpassing in het 

landschap. 

 

 

Verslag van het bestuurlijk overleg met wethouder en dorpencoördinator 

Op 3 november had het bestuur van Plaatselijk Belang het periodieke overleg met de 

wethouder. Wij informeren u over de belangrijkste punten die besproken zijn: 

 Haven: het is de visie van de gemeente om de kleinere havens over te dragen 

aan de plaatselijke belangen. Hierover zijn we in een zeer prematuur stadium in 

gesprek met de gemeente. 

 Statushouders: het is nog niet duidelijk wanneer Scharsterbrug in beeld komt 

voor huisvesting van statushouders. In eerste instantie wordt huisvesting voor 

statushouders gerealiseerd in de grotere kernen: Lemmer, Sint Nicolaasga en 

Joure. In Oudehaske, Sint Johannesga en Rottum zijn alternatieve locaties 

aangedragen voor huisvesting van statushouders. Deze alternatieve locaties, óf 

een andere locatie voor bouw van de tijdelijke woonunits óf een leegstaand 

gebouw dat geschikt gemaakt kan worden voor huisvesting van statushouders, 

worden door de gemeente onderzocht. De alternatieve locatie in Lemmer 

(Tramdyk Oost) lijkt haalbaar. De taakstelling voor de gemeente voor plaatsing 

van statushouders is aangepast voor de eerste helft van 2017. Dit was in eerste 

instantie 70 en blijkt nu 39 te zijn. De gemeente heeft zich bij de keuze van de 

locaties gericht op grond die ze al in eigendom heeft.  

 Knooppunt Joure: gesproken is over mogelijke overlast en sluipverkeer bij 

afsluiting van wegen. Dit speelt nu nog niet maar kan wel voor problemen gaan 

zorgen. Op het afsluiten van de Haulstersingel had de gemeente geen invloed. 

Dit heeft de overheid geregeld met gebroeders Van der Lee. 

 Verkeersveiligheid: gesproken is over de verkeersveiligheid in het algemeen 

en handhaving van de snelheidsbeperking 30km-zone. Er wordt hard gereden in 

het dorp, maar er zijn geen concrete voorbeelden van onveilige situaties. Meer 

verkeersremmers in de dorpskern is niet aan de orde. 

 Automatische brugbediening: de planning was dat de brug in Scharsterbrug 

wordt verbouwd in de winterperiode 2016-2017. Deze planning schuift op. Men 

gaat het niet redden om onze brug dit winterseizoen aan te pakken. Het is de 

bedoeling om de elektrische installatie te vervangen en de brugbediening op 

afstand-bediening te zetten. De werkzaamheden staan nu ingepland voor 

oktober/november 2017. Het verkeer zal op gezette tijden hinder ondervinden 

van de werkzaamheden. Om veilig te kunnen werken aan de brug worden 

namelijk rijstroken afgezet. 

 Aquaduct A6: de gemeente heeft het belang van een aquaduct aangegeven bij 

het Rijk, maar groter is de invloed van de gemeente niet. We zijn het erover 

eens dat het een gemiste kans is. De bouw van het aquaduct had gelijk kunnen 

lopen met de bouw van het knooppunt. Daarnaast blijft de brug na volledige 



realisatie van het knooppunt een obstakel: risico op toename van ongevallen, 

vertraging voor verkeer als de brug open staat. 

 Roazebosk: er staat op dit moment geen woningbouw gepland maar de 

plannen zijn ook nog niet volledig van de baan. De gemeente heeft te maken 

met de ladder van duurzame verstedelijking. Dat houdt in dat de gemeente 

aantoonbaar moet maken en beargumenteerd moet hebben waarom er een 

noodzaak is voor woningbouw op een specifieke locatie. 

 Bezoek: op 16 november zijn de dorpencoördinatoren op doorreis geweest met 

de burgemeester. Doel: bekijken welke projecten zijn gerealiseerd binnen de 

gemeente. In Scharsterbrug zijn het fitnesspark en de opgeknapte haven met 

bijenweide bezocht. 

 

 

Bezochte bijeenkomsten door Plaatselijk Belang 

Er waren veel bijeenkomsten in de afgelopen periode. Wij hebben de volgende 

bijgewoond: 

 8 november: Knooppunt Joure Update over stand van zaken rondom project 

knooppunt Joure. 

 28 november: Omgevingsvisie de Fryske Marren: Reuring en leefbaarheid in de 

kernen: visiebijeenkomst over de dorpen en stad. 

 30 november: Projectencarrousel: alle plaatselijke belangen en 

dorpshuisbesturen hun gerealiseerde projecten konden presenteren. Doel: 

ideeën van elkaar opdoen en informatie uitwisselen over allerhande soorten 

projecten, die te maken hebben met de leefbaarheid in dorpen. Ook wij hebben 

hieraan meegedaan. Het evenement was erg geslaagd en er was veel 

belangstelling van anderen voor onze projecten zoals de outdoor fitness en de 

bijenweide. 

  

 

Maak kans op € 500,00 voor de oudjaarsviering (oproep van de gemeente) 

Organiseert u een vernieuwende activiteit voor de oudjaarsviering in uw dorp of wijk? 

Laat het ons weten en maak kans op een bijdrage van € 500,00. Gemeente De Fryske 

Marren wil het nieuwe jaar graag op een goede en feestelijke wijze inluiden. Daarom 

heeft het college besloten om een bijdrage van € 500,- beschikbaar te stellen voor 

een vernieuwende activiteit, die bijdraagt aan een prettige, rustige en schadeloze 

oudjaarsviering. Om kans te maken op de bijdrage hoeft u alleen een omschrijving 

van uw activiteit vóór 15 december in te leveren. Dit doet u bij de dorpen-

coördinatoren van gemeente De Fryske Marren via info@defryskemarren.nl 

Commerciële organisaties zijn uitgesloten van deelname. Het college van B&W kiest 

uit alle inzendingen de beste activiteit voor de oudjaarsviering en maakt de winnaar 

tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend. De nieuwjaarsreceptie is op dinsdag 10 januari 

vanaf 16.00 uur in het gemeentehuis te Joure.  

 

 

 

 

Dit jaar hebben we weer gekozen voor een echte groene kerstboom. 

Een aantal vrijwilligers heeft geholpen met het opzetten van de boom. 

Hartelijk dank daarvoor! 

 

Wij wensen alle dorpsbewoners fijne feestdagen en alle goeds voor 2017! 

 



 

 

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 

http://www.skarsterbrege.nl/


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 

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 
    Tineke Schotanus: 412456  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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