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Nr. 37 – april 2017 
Beste dorpsbewoners, 
 

Via deze nieuwsbrief geven wij 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 op: 
pb@skarsterbrege.nl maar u kunt ons uiteraard ook persoonlijk benaderen.  
 

Algemene Ledenvergadering 

Deze heeft inmiddels plaatsgevonden op 13 maart jl. Verderop in deze 

Brêgepraat kunt u hiervan het verslag lezen.  

Wij hebben in deze vergadering afscheid genomen van Lisette ten Hoeve, 

Regina Jeeninga en Esther Beneker. Ook via deze weg bedanken wij jullie 

nogmaals voor jullie jarenlange inzet en betrokkenheid bij ons dorp! 

Pieter de Lange, Remco Burger en Anetta de Jong zijn inmiddels actief als 

nieuwe bestuursleden binnen PB.  

Wij bedanken alle leden voor zijn/haar komst en zien u graag volgend jaar 

terug! 

 

Commissie Brêgepraat 

Susan Luinenburg is na 9 jaar gestopt met haar redactie werkzaamheden voor 

de Brêgepraat. Janna Henstra neemt deze taak nu van haar over. Ook via deze 

weg bedanken wij Susan voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij de 

Brêgepraat! 

 

Bezochte bijeenkomsten door Plaatselijk Belang 
In de afgelopen periode hebben wij de volgende bijeenkomst bijgewoond: 

• Bijeenkomst Vreugdenhil (16 febr jl) 
Vergunning FUMA is bijna rond. In april volgt hierover publicatie. Er kan 

dan worden gestart met de voorbereidingen. De echte werkzaamheden 
zullen na de bouwvak gaan plaatsvinden. Gepland zijn de loopbrug en het 

vooraanzicht. Zodra de vergunning rond is, mag het gemiddelde aantal 
verkeersbewegingen (vrachtwagens) worden verhoogd van 1,2 naar 2,0 
per uur. Als alles klaar is (2018), kunnen we rekenen op een open dag! 

 

Plaatsen tijdelijke verkeersregelaars/verkeerslichten Hollandiastraat  

Vanaf 24 maart jl. vindt er een sterke toename van (zand)transport plaats op de 
oversteek van de Hollandiastraat door bouwverkeer van de aannemer Gebr. Van 

der Lee. Deze oversteek voor werkverkeer is nodig voor de aan- en afvoer van 
zand en folie. De locatie van de oversteek is halverwege de Hollandiastraat 
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tussen het kruispunt met de Haulstersingel en de bocht. Deze locatie is bewust 

gekozen om de volgende redenen: 
 verminderen mogelijke conflicten tussen regulier werkverkeer en 

overstekende fietsers t.o.v. van de werk in-/uitrit bij het kruispunt met de 
Haulstersingel  

 het zichtprobleem voor verkeer vanuit de Hollandiatunnel op overstekend 

werkverkeer en de werkzaamheden wordt hierdoor opgelost 
 het werkverkeer heeft beter zicht op fietsers en overig verkeer 

 werkverkeer kan veilig de oversteek maken zonder in conflict te komen 
met werknemers in het werkterrein  

Om dit op een veilige manier te laten plaatsvinden, zijn er verkeersregelaars 

ingezet bij het fietspad om een veilige oversteek mogelijk te maken voor het 
fietsverkeer. Daarnaast regelen de verkeersregelaars de oversteek van het 

werkverkeer door middel van tijdelijke verkeerslichten. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de doorstroming van het reguliere wegverkeer. 
Volgens de huidige planning zullen de verkeerslichten en snelheidsborden 16 

weken actief blijven. 

 

Afstandsbediening brug 

In de periode oktober/november 2017 zal de brug tijdelijk niet kunnen worden 
bediend. In deze periode wordt er namelijk gewerkt aan de vervanging van de 
besturing van de brug. Hiervoor wordt het huidige bedieningshuis gesloopt en 

wordt er een nieuw schakelgebouw geplaatst.  
Op dit moment zijn de data waarop dit gaat plaatsvinden nog niet definitief. Wij 

worden als bestuur van PB hierover binnenkort nader inhoudelijk geïnformeerd 
én gehoord, waarbij wij eventuele zaken die voor ons dorp belangrijk zijn kunnen 
aangeven.  

 
Huisvesting statushouders 

De gemeenteraad heeft een definitief besluit genomen om geen tijdelijke 
wooneenheden meer in de dorpen te realiseren voor statushouders. Dit geldt ook 

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

Algemene berichtgeving gemeente: voortgang huisvesting statushouders 
Op 29 maart 2017 heeft de gemeenteraad gesproken over de resultaten van het 

onderzoek naar alternatieve locaties en de overige ontwikkelingen in de 
huisvesting van statushouders. De gemeenteraad heeft de volgende besluiten 
genomen over de aanpak van de huisvesting van statushouders in 2017.  

 
De raad heeft besloten:  

1. Kennis te nemen van de stand van zaken huisvesting statushouders van 1 
januari 2016 tot 1 februari 2017.  
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet ten behoeve van de huisvesting van 

statushouders in 2017.  
3. De verdere ontwikkeling van tijdelijke wooneenheden te stoppen.  

4. Kennis te nemen van de acties op het gebied van maatschappelijk participatie, 
communicatie en veiligheid.  
 

De komende maanden zullen wij uitvoering geven aan dit raadsbesluit. Hieronder 
zetten wij de belangrijkste onderdelen nog eens op een rijtje: 



1.) Tijdelijke huisvesting is niet meer nodig. Door de extra inspanningen van de 

woningbouwcorporaties hebben we samen 149 statushouders gehuisvest in 
2016. Daarbij is het aantal gezinsherenigingen sterk toegenomen. Tenslotte is de 

instroom van vluchtelingen sterk gedaald en daardoor is de opgave voor de 
gemeente ook veel kleiner. In de eerste helft van 2017 moeten we nog 12 van 
de 84 statushouders huisvesten. Dit lukt in de bestaande huurwoningen van onze 

drie woningbouwcorporaties. Hierdoor is het bouwen van de tijdelijke woningen 
niet meer nodig. De raad heeft besloten om de 8 locaties definitief te schrappen.   

2.) De taakstelling in 2016 was uitzonderlijk hoog. We kunnen achteraf stellen 
dat de instroom van vluchtelingen in 2015 uitzonderlijk hoog was. Daardoor 
steeg de taakstelling in 2016 fors. Dit vroeg om een uitzonderlijke inspanning en 

die is geleverd.  
3.) We houden geen locaties in reserve. Als de vluchtelingenstroom en het aantal 

asielaanvragen groeit, maken we een nieuw plan. De afweging maken we op 
basis van de prognoses, de actuele informatie en de mogelijke oplossingen.  
 

Dodenherdenking 4 mei, loop mee met de stille tocht 

Op 4 mei herdenken we ook in Scharsterbrug de doden die zijn gevallen in de 

tweede wereldoorlog. Iedereen is welkom en wordt hierbij uitgenodigd om mee 

te lopen met de stille tocht die start vanaf het parkeerterrein bij de kerk.  

Vanaf 19.00 uur is de kerk open. U kunt daar werkstukken van kinderen van 

OBS De Brêge bekijken.  

De stille tocht start om 19.50 uur vanaf de kerk via de Schoolstraat naar het 

monument bij de brug. Daar wordt klokslag 20.00 uur 2 minuten stilte in acht 

genomen en namens het dorp door PB een bloemstuk neergelegd. Een leerling 

van OBS De Brêge draagt een gedicht voor.  

Namens de gemeente zal Chris van Hes (raadslid) aanwezig zijn en een 

toespraak houden bij de herdenking. Tevens plaatst hij namens de gemeente 

een krans. Ook dominee Vriend zal aanwezig zijn. De ceremonie wordt 

afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus o.l.v. muzikanten van 

Excelsior Ouwsterhaule.  

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is het ons nog niet bekend 

of de basisschoolleerlingen uit Langweer dit jaar ook weer met ons meelopen.  

 

DFM op glas 
De meeste mensen zijn bekend met de problematiek van de snelheid en 
stabiliteit van de internetverbinding in de buitengebieden en dorpen van Fryslân. 

Ook in De Fryske Marren zijn gebieden waar de kwaliteit van het internet ernstig 
achter blijft. 

 
DFMopGlas maakt forse stappen naar een daadwerkelijke oplossing. Het initiatief 
DFMopGlas was er in eerste plaats voor De Fryske Marren. Inmiddels zijn er vele 

andere initiatieven uit andere gemeenten bij DFMopGlas aangesloten, met één 
doel: glasvezel voor het hele buitengebied en alle dorpen van Fryslân. Daarmee 

staan de letter DFM nu voor De Fryske Mienskip. 
Gedeputeerde Staten heeft besloten tot een andere financiële regeling voor de 

aanleg van glasvezel. Die houdt in, dat in de maand mei marktpartijen een 
aanbieding kunnen doen om het buitengebied van Fryslân binnen 3 jaar van 
breedband te voorzien. Hiervoor kunnen zij 35 miljoen euro (=circa 50% van de 

totale kosten) aan overheidsbijdrage krijgen. De gunning op de tender is nog 



voor de zomervakantie en binnen 6 maand daarna moet worden begonnen met 

de aanleg. 
 

De provinciale bijdrage is echter strikt beperkt tot de 25.000 zogenaamde ‘witte’ 
woonaansluitingen. Dat zijn aansluitingen waar maar 1 aanbieder (KPN) actief is, 
veelal op de oorspronkelijke telefoonkabel.  

In De Fryske Marren betreft dat ongeveer 2500 aansluitingen. Daarmee gaat de 
provinciale aanpak voorbij aan het feit dat er ruim 13.000 aansluitingen in De 

Fryske Marren zijn in dorpen en uitlopers daarvan, waar net zo goed sprake is 
van traag en onstabiel internet, ondanks dat er coaxkabels liggen. 
Bedrijventerreinen, recreatieobjecten, recreatieterreinen en voorzieningen vallen 

eveneens buiten de toegestane overheidsaanpak. DFMopGlas wil op basis van 
haar visie dat ook deze percelen een aansluiting op glasvezel kunnen krijgen: 

een oplossing voor de hele samenleving. 
 
Wij houden u vanuit PB op de hoogte. 

 
Koningsdag op 27 april 

Het is ons niet bekend of er in ons dorp festiviteiten op touw worden gezet. Wij 
wensen iedereen een feestelijke Koningsdag op 27 april! 

 
Mededelingen van Vreugdenhil 
Op zaterdag 17 juni a.s. is Vreugdenhil Dairy Foods voornemens rondvluchten 

met een helikopter te organiseren voor het personeel. De heer Pieter Veendrick 
zal met een helikopter voor 4 personen achter vanaf het terrein van Vreugdenhil 

rondvluchten van ca 6 minuten verzorgen.  
Afhankelijk van de vergunning en het aantal personeelsleden dat deelneemt, 
zullen er waarschijnlijk nog een aantal rondvluchten beschikbaar zijn voor 

dorpsgenoten. De kosten hiervan zullen ca. €30 pp bedragen. Bewoners in 
Scharsterbrug die belangstelling hebben, kunnen vóór 15 mei een email sturen 

naar amarins.goerres@vreugdenhil.nl 
Bij meer opgave als beschikbare plaatsen zal er worden geloot. Nadere 
informatie zal t.z.t. aan belangstellenden worden gemaild.  

 

Overige korte mededelingen 

 Vrijwillige Vervoersdienst Skarsterlân: zij zetten zich in voor het 

vervoer van ouderen en personen met een lichte beperking die geen 

gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, geen vervoers-

mogelijkheid hebben in de eigen omgeving en in principe niet verder 

willen reizen dan 25 km vanaf het woonadres. In Joure en directe 

omgeving zijn ze naarstig op zoek naar enkele vrijwillige chauffeurs met 

een eigen auto. Meer informatie verderop in deze Brêgepraat en ook via 

www.vervoersdienst-svs.nl 

 Kernenbudget: de gemeente heeft ook dit jaar weer budget beschikbaar 

voor projecten. De projecten kunnen worden ingediend via de Plaatselijke 

Belangen. De volgende sluitingsdatum voor projecten voor het 

kernenbudget is 1 juni. Mocht u een idee hebben voor een project, laat 

het ons weten! 

 Knooppunt Joure: Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen 

en vorderingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief op 

www.knooppuntjoure.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, tel. 06-41193506 of 417717 

 Robert Steneker, Trijegea 79, tel. 06-46826794 
 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 de AED training heeft gevolgd. 
Hier kan altijd een beroep op worden gedaan door het dorp. 

De fabriek is (ook ’s avonds en ’s nachts) bereikbaar 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 het bestuur van PB. 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 
de bestrating, defecte lantaarnpalen, zweefvuil, etc.) dan kunt u daarvan zelf 
direct een melding maken op de site van de gemeente: 

http://www.skarsterbrege.nl/


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 

 
Contactgegevens 

Wilco Kuipers, voorzitter 
• Hollandiastraat 40, telefoon: (0513) 419270 

Roel Dijkstra, penningmeester 

• Hollandiastraat 2, telefoon: (0513) 418111 
Anetta de Jong, secretaris  

• Trijegea 79 
Henk Zandstra, algemeen lid  

• Trijegea 47, telefoon: (0513) 417333 

Remco Burger, algemeen lid 
• Hollandiastraat 36 

Pieter de Lange, algemeen lid 
• Rienstraat 19, telefoon: (0513) 417201 

 
 
Havenmeester: Durk Faber en Henk Zandstra: (06) 51122567 

 
Whats app groepsbeheerder: Gerben Veenstra (06) 21492783 

Aanmelden kan via de website (www.skarsterbrege.nl) 
 
Website 

Plaatselijk Belang is ook digitaal actief op www.skarsterbrege.nl (klik door op 
Plaatselijk Belang). Daar vindt u onder meer onze nieuwsbrief. 

 
Mailadressen: 
Bestuur: pb@skarsterbrege.nl 

Brêgepraat: bregepraat@skarsterbrege.nl 
Havenmeester: haven@skarsterbrege.nl 

 
Plaatselijk Belang is ook actief op Facebook 
Heeft u ons al eens bezocht op Facebook? Facebook is één 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 elkaar 

informatie uit te wisselen. Zo kan bijvoorbeeld een poll worden geplaatst om 
meningen te peilen, maar kunnen naast PB bewoners ook zelf berichten 
publiceren. 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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Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug 
       

Bestuur 

Wilco Kuipers - voorzitter 

Roel Dijkstra - penningmeester 

Anetta de Jong - secretaris 
Henk Zandstra - algemeen lid 
Remco Burger - algemeen lid 

Pieter de Lange - algemeen lid 

       

Speeltuin Trijegea  Haven  Dorpskrant Brêgepraat 

Karel Bijker: 414538  Durk Faber  Redaktie  Bezorgers 

René de Kroon: 418802  Henk Zandstra  Tineke Schotanus: 412456  Neeltje de Jong 

Pieter de Lange: 417201  06-51122567  Cisca de Jong: 413561  Louwrens v.d. Wal 

Louwrens v.d. Wal: 417717    Neeltje de Jong: 412200  Tine Nagelhout 

    Janna Henstra: 416718  Anja de Wolff 

ankab@ziggo.nl  haven@skarsterbrege.nl  bregepraat@skarsterbrege.nl  Mirjam de Vries 

contactpersoon:Wilco  contactpersoon:Henk  contactpersoon: Roel  Janet Zandstra 

      

Tineke (coördinator) en 
Henk Schotanus 
 

Speeltuin Pompstraat  Volkstuinen  JongerenActiviteitenCie  
Whats app 

(buurtpreventiegroep) 

Roelof Roffel: 416083  Herre de Lange: 414678  Jenny Dijkstra  Groepsbeheerder: 

  8517hc21@hetnet.nl  Monica de Lange  Gerben Veenstra 

    Jolanda van der Wal   

    
Elena de Boer 
  06-21492738 

contactpersoon: Wilco  contactpersoon: Roel  contactpersoon: Roel   

       

Fitnesspark  AED  OuderenActiviteitenCie  Bijenweide 

  
Voor deelnemers: zie 
bellijst in de nieuwsbrief  Martha Faber   

  
van PB in deze 
Brêgepraat  Sjoukje Wiersma   

    Tietie vd Meer   

    Tine Nagelhout   

  contactpersoon: Remco  contactpersoon: Roel  contactpersoon: Roel 
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