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Beste dorpsbewoners,
Via deze nieuwsbrief willen wij iedereen informeren over wat er leeft en speelt in ons
dorp en wat belangrijk is voor jullie om te weten m.b.t. ons dorp en onze omgeving.
Daarnaast geven wij een update van alle zaken waarmee Plaatselijk Belang bezig is.
Deze nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.skarsterbrege.nl
Heb je een vraag of wil je iets meedelen aan Plaatselijk Belang? Je kunt ons daarvoor
mailen op: pb@skarsterbrege.nl maar je kunt ons uiteraard ook persoonlijk benaderen.
Zwerfkei Hollandiatunnel
Tijdens de werkzaamheden van Knooppunt Joure zijn er bij de nieuwe tunnel aan de
Hollandiastraat enkele zwerfkeien naar boven gekomen. Hierbij was een vrij grote kei
met een doorsnee van zeker anderhalve meter.
Aannemer Gebr. Van der Lee had in eerste instantie de zwerfkei toegezegd aan één van
de opdrachtgevers; Rijkswaterstaat. Na enige lobby heeft PB het voor elkaar gekregen,
dat de zwerfkei aan Scharsterbrug geschonken kon worden. Enige voorwaarde was dat
wij zelf voor vervoer moesten verzorgen. De kei met een gewicht van geschat meer dan
3 ton, is met de grote shovel van Hein Lolkema naar Scharsterbrug vervoerd.
PB denkt dat de zwerfkei het best tot zijn recht komt op de hoek Hollandiastraat Schoolstraat (daar waar de kerstboom altijd staat). Door het zware gewicht van de kei en
de vele kabels in de grond, is een fundering noodzakelijk; dit zijn we nu aan het
voorbereiden. Wij verwachten de zwerfkei eind 2017 te kunnen plaatsen.
PRIJSVRAAG: Verzin een naam voor de zwerfkei!

Graag willen wij de zwerfkei een passende naam geven. Gedacht kan worden
aan “Skarsterstien” of “Hollandiastien”, maar misschien weet jij een veel mooiere naam!
Dus weet jij een passende naam voor deze zwerfkei? Stuur de door jouw bedachte naam
dan per mail naar pb@skarsterbrege.nl of reageer op onze facebook pagina en wie weet,
wordt jouw naam dan wel gekozen. De bedenker wordt natuurlijk in het zonnetje gezet!
WiFi op het haven- en fitnessterrein
Tijdens het project “Revitalisering haventerrein” in 2016, was de start gemaakt met het
aanbieden van WiFi op het haven- en fitnessterrein. Voor de realisatie is een goede
internetverbinding noodzakelijk. Hiervoor moest een kabel worden aangelegd richting de
tenniskantine. Helaas heeft deze aanvraag veel tijd in beslag genomen, mede door
administratieve 'eigenaardigheden' bij Ziggo, maar in april 2017 hadden wij signaal in de
kantine. Eind juli heeft Camerabeveiliging Friesland de WiFi installatie verzorgd.
Bezoekers van de outdoor fitness en de watersportpassanten kunnen dus nu gebruik
maken van WiFi.

Contributie inning Plaatselijk Belang
De jaarlijkse contributie voor Plaatselijk Belang bedraagt ook in 2017 weer € 5,00.
PB biedt iedereen de mogelijkheid om de contributie via automatische incasso te betalen.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een doorlopende automatische incasso. Wilt u
hierover meer informatie ontvangen, stuur dan een mail naar pb@skarsterbrege.nl
Veel van onze leden maken al gebruik van deze vorm van betaling van de jaarlijkse
contributie. Eind oktober wordt de opdracht tot automatische incasso gegeven aan de
bank.
Als u geen gebruik wilt maken van automatische incasso, blijven we gewoon persoonlijk
bij u aan de deur komen om de contributie te innen. Hiervoor zal iemand van het bestuur
in de maand oktober bij u langskomen.
Overlast hondenpoep
De laatste tijd wordt er steeds vaker hondenpoep op de stoep, het speelveldje en overige
plekken in ons dorp aangetroffen. Hondenpoep op straat of op speelterreintjes zorgt voor
veel ergernis. Bovendien is het erg onhygiënisch.
In ons dorp geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Dat betekent dat overal
hondenpoep moet worden opgeruimd; op straat en op de stoep maar ook in de
groenvoorzieningen én op terreinen waar honden los mogen lopen. Op de meest
gebruikte uitlaatroutes voor honden zijn speciale afvalcontainers geplaatst waar je het
hondenpoepzakje in kan gooien. Op deze containers zijn speciale stickers aangebracht
met de boodschap dat hondenpoep(zakjes) erin gedeponeerd mag worden. Om
ergernissen te voorkomen, zien we graag dat alle hondenbezitters hiervan gebruik
maken.

Outdoor Fitnesspark
Vanuit sportschool Gymnasion verzorgt Yfke Jellesma de gratis fitnesslessen in ons
Outdoor Fitnesspark. Het is voor jong en oud, gevorderd en beginner. Iedereen kan dus
meedoen.
Er wordt fitnessles gegeven op :
• iedere dinsdagmiddag van 16:00 - 17:00 uur
• iedere zondagmorgen van 9:00 - 10:00 uur of van 10:00 - 11:00 uur (afhankelijk van
de voorkeur van de groep)
Graag vooraf aanmelden bij Esther Beneker. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0513 412983 of via de mail: fitness@skarsterbrege.nl
Facebook account “Plaatselijk Belang Scharsterbrug”
Plaatselijk Belang ontvangt regelmatig informatie (bijv. een uitnodiging voor een
bijeenkomst, nieuws van de gemeente, etc.) die wellicht interessant kan zijn voor u als
dorpsbewoner. In dat geval zullen we u hiervan altijd op de hoogte stellen d.m.v. onze
nieuwsbrief in Brêgepraat.
Echter onze dorpskrant verschijnt maar 5x per jaar en voor sommige informatie en/of
mededelingen is dat te weinig, bijvoorbeeld vanwege een aanmeldingsdatum of korte
reactietijd.

Om die reden zullen wij als Plaatselijk Belang dan ook meer gebruik gaan maken van
Facebook. Als wij denken dat de informatie die wij ontvangen ook voor u interessant
en/of belangrijk kan zijn, zullen wij dit communiceren op onze Facebook pagina
“Plaatselijk Belang Scharsterbrug”. Wij hopen dan dat “via via” deze informatie ook
degenen bereikt zonder een facebook account. Uiteraard blijven wij ook communiceren
via onze nieuwsbrief in Brêgepraat.
Huisnummers in het buitengebied (reflecterende huisnummerbordjes bestellen)

112 – Als elke seconde telt
Bij bijvoorbeeld brand, een inbraak, een ongeval, een hartaanval of beroerte wordt 112
gebeld. Als dan iedere seconde telt en hulpdiensten zeer snel bij het correcte adres
moeten zijn, komt het heel vaak voor dat er geen of slecht leesbare huisnummers zijn.
Hierdoor verliezen hulpdiensten enorm veel tijd.
Het probleem
Oorzaken zijn dat huisnummers vanaf de weg niet goed zichtbaar zijn, omdat de afstand
tot de woning te groot is, achter een struik of boom verscholen ligt, of aan de zijkant van
de brievenbus of het huis. Voor de hulpdiensten en betrokkene is het meer dan vervelend
als ambulance, politie, brandweer of de huisarts bij het verkeerde huis staat.
De oplossing
Reflecterende huisnummerbordjes bij de oprit zorgen ervoor dat woningen dag en nacht
goed vindbaar zijn.
Het aanbod
De gemeente vindt het belangrijk dat de hulpdiensten goed hun werk kunnen doen.
Daarom bieden zij eenmalig aan inwoners die buiten de bebouwde kom wonen, de
mogelijkheid een reflecterend huisnummerbordje aan te schaffen. De kosten per
huisnummer zijn € 15,00. Daarvan betaalt de gemeente de helft. Voor paaltjes dient u
zelf te zorgen.
Bestellen bij de gemeente
U kunt via het emailadres: huisnummers@defryskemarren.nl een reflecterend
huisnummerbordje bestellen. Wilt u daarbij aangeven uw naam, adres, telefoonnummer,
uw emailadres en het gewenste huisnummer.
U kunt tot 1 november a.s. uw bestelling doorgeven. De gemeente informeert u
vervolgens vanaf welke datum de bordjes afgehaald kunnen worden.
Uitlevering
De leverancier levert de bordjes vervolgens af bij: Nota in Sint Nyk (voor Scharsterbrug).
U betaalt € 7,50 in de winkel.
Informatiebijeenkomst Knooppunt Joure
Op 6 september jl. zijn een aantal bestuursleden van PB naar de informatiebijeenkomst
Knooppunt Joure geweest. Tijdens deze informatieavond over de vorderingen van de
werkzaamheden Knooppunt Joure werd ook een vraag gesteld over de bushalte in de
bocht van de Hollandiastraat.
De gemeente heeft ons inmiddels laten weten dat deze bushalte niet zal worden
verplaatst. Reactie van de gemeente: “Voorafgaand aan de realisatie van project
Knooppunt Joure, is de halte aan de Hollandiastraat (Sintelweg) al verplaatst i.v.m. de
aansluiting van de nieuwe Hollandiastraat op de bestaande weg in de nabijheid van de
oude bushalte. Bij het bepalen van de nieuwe locatie is rekening gehouden met de
nieuwe situatie.”

Overige korte mededelingen






Vrijwillige Vervoersdienst Skarsterlân: zij zetten zich in onze gemeente 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. U kunt zich hiervoor aanmelden
op www.vervoersdienst-svs.nl
Kernenbudget: de gemeente heeft ook dit jaar weer budget beschikbaar voor
projecten. De projecten kunnen worden ingediend via Plaatselijk Belang. De
volgende sluitingsdatum voor projecten voor het kernenbudget is 1 december.
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.
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 website:
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.
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!

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
Remco Burger, algemeen lid
• Hollandiastraat 36
Pieter de Lange, algemeen lid
• Rienstraat 19, telefoon: (0513) 417201
Henk Zandstra, algemeen lid
• Trijegea 47, telefoon: (0513) 417333
Havenmeesters: Durk Faber en Henk Zandstra: (06) 51122567
Volkstuin: Herre de Lange (0513 - 414678)
Outdoor Fitnesspark: Esther Beneker (0513-412983)
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? Hierop plaatsen zowel Plaatselijk Belang als
ook dorpsbewoners zelf berichten die betrekking hebben op ons dorp en/of omgeving.
Ook biedt Facebook de mogelijkheid om meer interactief met elkaar informatie uit te
wisselen. 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
Outdoor Fitnesspark: 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
Hilda Hoekstra

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
Roel Dijkstra

(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

