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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 Vergadering op maandag 13 maart 2017 
De agenda voor deze vergadering vindt u verderop. Alle leden van PB zijn van 

harte welkom. Wij hopen weer op een grote opkomst! 
 
Huisvesting statushouders 

Op verzoek van de gemeente plaatsen wij onderstaand bericht over de voortgang 
huisvesting statushouders. Dit bericht is ook te lezen op de gemeentesite. Hoe 

de stand van zaken is voor ons eigen dorp Scharsterbrug leest u erna. 
 
Voortgang huisvesting statushouders (algemene berichtgeving gemeente) 
Gemeenten hebben de wettelijke plicht om asielzoekers met een verblijfsvergunning 

(statushouders) te huisvesten in hun gemeente. Zo moet gemeente De Fryske Marren in 

de eerste helft van 2017 ongeveer 84 statushouders (inclusief een achterstand van 45)  

een woonplek geven (de taakstelling voor de 2e helft van 2017 is nog niet definitief). Wij 

houden u graag op de hoogte van de wijze waarop de gemeente dat wil doen en hoe het 

met die plannen staat. In september 2016 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak 

voor de huisvesting van statushouders vastgesteld. De raad besloot op 28 september jl. 

dat het bouwen van tijdelijke woningen in acht dorpen één van de oplossingen is waar de 

gemeente op inzet. Wel is afgesproken dat de alternatieve locaties die inwoners 

inbrengen serieus worden onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden naar 

verwachting in de raadsvergadering van maart 2017 besproken. De verwachting is dat de 

raad in deze vergadering een besluit zal nemen over de aanpak van de huisvesting van 

statushouders in 2017 en de bijbehorende plannen voor de huisvesting in tijdelijke 

woningen. Verder wordt de gemeenteraad naar verwachting in maart 2017 geïnformeerd 

over de resultaten van de taakstelling huisvesting statushouders in 2016. De meeste 

statushouders die in 2016 gehuisvest zijn, hebben een reguliere huurwoning toegewezen 

gekregen. Daarover heeft de gemeente afspraken gemaakt met de corporaties: 1 op de 5 

vrijkomende huurwoningen zijn daarvoor beschikbaar gesteld. De statushouders worden 

begeleid door Vluchtelingenwerk. In de raadsvergadering van 29 maart 2017 en in de 

vergadering van de commissie ruimte van 16 maart 2017 komt het onderwerp op de 

agenda.De stukken voor de commissievergadering zijn rond 8 maart te vinden op de 

gemeentelijke website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad/vergaderingen_42319   
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Deze commissie- en raadsvergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Als u wilt 

inspreken bij de commissie, dan kan dat na aanmelding bij de griffie: 

griffie@defryskemarren.nl. De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis, 

Herema State 1, Joure, aanvang 20.00 uur. 

 
Huisvesting statushouders in Scharsterbrug 
De gemeente heeft gekeken naar alternatieven voor de geplande bouw van 6 

woonunits in Scharsterbrug. Een haalbare optie was een woning inrichten voor 
een gezin met 7 kinderen, waarmee aan de plaatsingseis zou kunnen worden 

voldaan. Op Schoolstraat 1b is een buitenlands gezin met kinderen gehuisvest. 
Daarmee is de bouw van de geplande woonunits in ons dorp bijna zeker van de 
baan. Omdat in de grote kernen als eerste wordt gebouwd, komt Scharsterbrug 

onderaan de lijst te staan. De kans is dus minimaal dat in Scharsterbrug nog 
gebouwd moet worden. Daarnaast is er gemeentebreed een plan voor 

gezinshereniging waarmee het aantal mensen verder zal stijgen en de vraag naar 
nieuwbouw verder zal afnemen. In maart behandelt de raad een stuk waarin de 
huisvestingsplannen worden vastgesteld. Als deze informatie voor de 

jaarvergadering van PB Scharsterbrug beschikbaar is, zullen wij er in de 
jaarvergadering over informeren. Het bestuur is blij met bovengenoemde 

oplossing. Ook bij de dorpsbewoners hebben we al positieve reacties gehoord. 
 
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’. Op onze website leest u hoe een 
whats app groep in zijn werk gaat en natuurlijk kunt u zich ook aansluiten als u 

dat wilt (skarsterbrege.nl/whatsapp-buurtpreventie.php). Groepsbeheerder is 
Gerben Veenstra: (06) 21492783. Via de website kunt u zich online aanmelden. 

Gerben Veenstra zorgt als beheerder voor verdere afhandeling. 
 
Bezochte bijeenkomsten door Plaatselijk Belang 

In de afgelopen periode hebben wij de volgende bijeenkomsten bijgewoond: 
• algemene ledenvergadering tennisvereniging de Skarslach 

• low coffee op diepste punt van de nieuwe tunnel in de Hollandiastraat 
 

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. 
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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 
• Marten van der Weg, Hollandiastraat 5, tel. 419414 

• Lisette van der Werf, Hollandiastraat 68, tel. 412753 
• Franke Sloothaak, Trijegea 27, tel. 414872 
• Gerrit Jeeninga, Trijegea 67, tel. 851222 

• Bouke Agricola, Scharren 19a, tel. 416420 
 Jelly v.d. Wal, 06-41193506 of 417717 

 Robert Steneker 
 Vreugdenhil, tel. 482460 

 
Met Vreugdenhil is afgesproken dat ook de fabriek gebeld mag worden als er 
hulp nodig is. De fabriek heeft zelf ook een AED (hangt bij de melkontvangst). 

Er is 24 uur per dag een BHV-er aanwezig die AED training gevolgd heeft. Hier 
kan altijd een beroep op gedaan worden door het dorp. 

De fabriek is (ook ’s avonds en ’s nachts) te bereiken op 0513-482460. 
 
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: ww.defryskemarren.nl/welkom 

(klik op de link ‘melding doen’). Er is ook een speciale app te downloaden. 
 

http://www.skarsterbrege.nl/


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 vd Meer   
    Tine Nagelhout   
    Contactpersoon: Roel   
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