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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 of wilt u iets meedelen aan Plaatselijk Belang? U kunt ons mailen op:
pb@skarsterbrege.nl maar u kunt ons uiteraard ook persoonlijk benaderen.
Fitnesspark
Alweer een tijdje verzorgt Yfke Jellesma vanuit sportschool Gymnasion de gratis
fitnesslessen. Wilt u meedoen met de gratis fitnesslessen? Dat kan. Het is voor jong en
oud, gevorderd en beginner. Iedereen kan meedoen.
De lesuren zijn:
• Elke dinsdagmiddag van 16:00 - 17:00 uur
• Elke zondagmorgen (afhankelijk van de voorkeur van de groep van 9:00 - 10:00 uur of
van 10:00 - 11:00 uur)
Graag vooraf aanmelden bij Esther Beneker (0513 - 412983) of via mail:
fitness@skarsterbrege.nl
Afstandbediening brug
Plaatselijk Belang heeft op 18 mei jl. overleg gehad met dhr. Elzinga, projectleider
provinsje Fryslân, over het aanpassen van de brug in de Hollandiastraat van lokaal
bediend naar afstand bediend.
Wat wij als dorpsbewoners zullen zien, is dat het brugwachtershuisje zal worden
verwijderd. Hier komt een kleiner gebouwtje voor terug, voor het onderbrengen van alle
apparatuur. Verder zullen er camera's rond de brug worden geplaatst. Ook komen er aan
beide zijden van de brug aan de waterkant aanmeldknoppen, om een brugbediening aan
te vragen in het geval je niet gezien bent door de brugbedienaar.
De huidige slagbomen en waarschuwingslichten zullen worden vernieuwd, waarbij deze
aan de kant van het brugwachtershuisje verplaatst zullen worden dichter naar de brug
toe. Om mensen toe te spreken krijgt de brugbedienaar op afstand de beschikking over
een audio installatie op de brug en een marifoon.
Op dit moment is het werk net aanbesteed en Beenen uit Heerenveen gaat het
aanpassen van de brug realiseren. Verwacht wordt dat Beenen rond september/oktober
start met de voorbereidende werkzaamheden buiten.
Vanaf 30 oktober kan de brug niet meer bediend worden tot eind november. Daarna
wordt de brug op afstand bediend vanuit de bediencentrale het Swettehûs in
Leeuwarden.

Voor het veilig werken aan de brug zal van tijd tot tijd gedurende de werkdag een halve
rijbaan gestremd zijn. Van deze werkzaamheden zal het verkeer enige hinder
ondervinden.
Rooien bomen bij Vreugdenhil
De bomen voor de fabriek zorgen voor overlast is gebleken uit het buurtoverleg. De
bomen mogen vergunningsvrij gerooid worden volgens de gemeente. Ook het
struikgewas wat het zicht van de brugwachter belemmert, zal verwijderd worden.
In overleg met de wijkbeheerder van de gemeente zullen de bomen en het struikgewas
voor de fabriek aan de Hollandiastraat 15 zaterdagmorgen 15 juli 2017
gerooid worden.
Dit kan kortdurende vertraging voor het verkeer op de Hollandiastraat opleveren. Voor
de veiligheid zal de wijkbeheerder zorgen voor waarschuwingsborden en afzetlint. Ook
zullen 2 personen van Vreugdenhil aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te
leiden.
Nieuwe wijkagent
Sinds 2015 was dhr. P. Bottinga onze wijkagent. Vanuit Plaatselijk Belang hebben wij
altijd een zeer prettige en intensieve samenwerking gehad en vinden het dan ook
jammer, dat er binnen de politie een functieverschuiving heeft plaatsgevonden.
Vanaf 1 juli 2017 heeft dhr. Bottinga een nieuwe functie in Bolsward en is dhr. D.
Koffeman de opvolger als wijkagent voor de buitendorpen. Wij wensen de heren Bottinga
en Koffeman veel succes in hun nieuwe functie.
Bezochte bijeenkomsten door Plaatselijk Belang
In de afgelopen periode hebben wij de volgende bijeenkomst(en) bijgewoond:
• Inspiratieavond Plaatselijk Belangen, georganiseerd door Rabobank Sneek-ZWF

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. www.vervoersdienst-svs.nl
 Kernenbudget: de gemeente heeft ook dit jaar weer budget beschikbaar voor
projecten. De projecten kunnen worden ingediend via de PB’s. De volgende
sluitingsdatum voor projecten voor het kernenbudget is 1 september. 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
Heeft u vragen of wilt u iets kwijt aan het bestuur van Plaatselijk Belang?
U kunt ons mailen op pb@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
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
Zijn er dorpsbewoners die zelf het groen willen gaan onderhouden? Dan kunt u een
initiatief voor zelfbeheer indienen. U kunt uw initiatief (met motivatie) 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. Een activiteit of evenement komt in
aanmerking voor een bijdrage van PB (maximaal € 100) als het een maatschappelijk
belang dient, voor alle dorpsbewoners toegankelijk is en geen commercieel doel heeft.
De regels die wij als bestuur hiervoor hebben opgesteld, kunt u nalezen op onze 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: www.defryskemarren.nl/welkom (klik op de
link ‘melding doen’). Er is ook een speciale app te downloaden.

Contactgegevens Plaatselijk Belang
Bestuur Plaatselijk Belang
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
Havenmeesters: 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.
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.
Mailadressen:
Bestuur: pb@skarsterbrege.nl
Brêgepraat: bregepraat@skarsterbrege.nl
Havenmeester: haven@skarsterbrege.nl
Fitness: fitness@skarsterbrege.nl

Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug
Bestuur
Wilco Kuipers - voorzitter
Roel Dijkstra - penningmeester
Anetta de Jong - secretaris
Pieter de Lange - algemeen
Remco Burger - algemeen
Henk Zandstra - algemeen

Haven

Volkstuin

Durk Faber

Herre de Lange

Henk Zandstra
06-51122567

0513-414678

Dorpskrant Brêgepraat
Redaktie
Tineke Schotanus
Neeltje Mink-de Jong
Cisca de Jong
Janna Henstra

8517hc21@hetnet.nl

Bezorgers
Tineke Schotanus
(coördinator)

Henk Schotanus
Neeltje Mink-de Jong
Louwrens van der Wal
Tine Nagelhout
Anja de Wolff
Mirjam de Vries
Janet Zandstra

contactpersoon: Henk

contactpersoon: Roel

contactpersoon: Roel

JongerenActiviteitenCommissie

OuderenActiviteitenSpeeltuin Trijegea
Commissie

Jenny Dijkstra
Monica de Lange
Jolanda van der Wal
Elena de Boer

Martha Faber
Sjoukje Wiersma
Tietie van der Meer
Tine Nagelhout

Karel Bijker
René de Kroon
Pieter de Lange
Louwrens vd Wal

Speeltuin Pompstraat
Roelof Roffel
0513-416083

ankab@ziggo.nl
contactpersoon: Roel

AED

contactpersoon: Roel

contactpersoon: Pieter

contactpersoon: Pieter

Whats app

Outdoor
Fitnesspark

Bijenweide

(buurtpreventiegroep)

Voor deelnemers: zie
bellijst in de nieuwsbrief van PB in deze
Brêgepraat

Groepsbeheerder:
Gerben Veenstra

Esther Beneker

06-21492738

0513-412983

contactpersoon: Remco

contactpersoon: Wilco

contactpersoon: Roel

contactpersoon: Roel

