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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.

Commissie Brêgepraat
Cisca de Jong heeft onlangs te kennen gegeven haar werkzaamheden voor de redactie
van Brêgepraat te gaan beëindigen. Zij heeft ruim 9 jaar diverse redactie
werkzaamheden voor onze dorpskrant Brêgepraat uitgevoerd. Ook via deze weg
bedanken wij Cisca hartelijk voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij de
Brêgepraat!
De redactie heeft gelukkig ook alweer een nieuw redactielid kunnen werven. Ineke van
Bruggen gaat vanaf heden aan de slag in het redactieteam. Wij wensen Ineke veel
succes en plezier met haar redactie werkzaamheden voor onze dorpskrant!

Brug bediening Scharsterbrug
Mededeling 1:
In de vorige Brêgepraat hebben wij aangeven dat Provincie Fryslân graag met de direct
omwonenden en Plaatselijk Belang in overleg wil over de hinder die de direct
omwonenden ervaren als gevolg van de bediening van de brug en de inrichting t.b.v. de
afstandsbediening. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden.
In dit overleg zijn de aard van de klachten besproken en per aangegeven klacht zijn
inhoudelijke afspraken gemaakt. De provincie heeft aangegeven er naar te streven de
hinder voor de omgeving te reduceren en daar waar mogelijk weg te nemen. Plaatselijk
Belang zal nauw betrokken blijven bij de voortgang hiervan. Van het overleg is een
verslag opgemaakt en gedeeld met de aanwezigen.
Mededeling 2:
In de vorige Brêgepraat gaven wij ook aan, dat wij als bestuur signaleerden dat er veel
“te doen is” rondom de brug, nu deze sinds enige tijd op afstand wordt bediend.
Om die reden heeft het bestuur een online meldpunt ingesteld, waarop incidenten m.b.t.
de brugbediening kunnen worden aangemeld. Inmiddels zijn hierop al diverse
meldingen gedaan.
Incidenten m.b.t. de brugbediening kunnen nog steeds worden gemeld op
brug@skarsterbrege.nl, o.v.v. datum en tijdstip en bijvoorkeur met een foto.
Indien nodig zullen wij vanuit Plaatselijk Belang dit logboek gaan bespreken met de
betrokken instanties.

Let op! Alleen incidenten die onder vermelding van datum én tijdstip worden
aangemeld, kunnen wij opnemen in ons logboek. Denk hieraan als je melding maakt
van een incident.

Fietspad Scharsterbrug – Joure
Het bestuur heeft onlangs naar de Omgevingsmanager van Knooppunt Joure haar
zorgen uitgesproken over een aantal punten aangaande het fietspad richting Joure.
Hierbij gaat het om de niet-werkende verlichting langs het fietspad. Deze staan ’s
avonds (nog) uit, waardoor het zowel voor de fietsers op het fietspad als ook voor de
automobilisten op sommige stukken zeer donker is. Verder zien we nu een gevaarlijke
hoek ontstaan op de kruising Hollandiastraat/Sewei/Roazebosk, met name in het
donker. Het gebeurt regelmatig dat fietsers vanuit Joure per abuis de grote weg op
stuiteren. Tenslotte zorgen de baakschilden in de nieuwe tunnel tot gevaarlijke situaties.
Deze schilden worden regelmatig omver getrapt.
Wij zijn op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief nog in afwachting van een
reactie.

Afvalcampagne “Ho! Net yn ‘e Kliko!” (www.honetynekliko.frl)
Ho! Net yn`e Kliko! is een afvalcampagne voor huishoudens. Doel van deze campagne is
25% minder afval in de container voor restafval.
Deze campagne loopt inmiddels ook in ons dorp. Vanaf heden zal daarom een aparte
vermelding hierover in de Brêgepraat plaatsvinden. Meer hierover verderop in deze
Brêgepraat.

Outdoor Fitnesspark
Er wordt fitnessles gegeven iedere dinsdagmiddag.
In de winterperiode van 15.30 – 16.30 uur en in de zomerperiode van 16.00 – 17.00 uur.
Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom! Het is voor jong en oud, gevorderd en
beginner. Iedereen kan dus meedoen! Je kunt je aanmelden bij Esther Beneker. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer 0513 - 412983 of via de mail: fitness@skarsterbrege.nl
De fitnesslessen worden verzorgd door Oekje Rooks Bosma. Zij heeft een jarenlange
ervaring met gym- en fitnesslessen en is al geruime tijd een enthousiast lid van ons
fitness-team.

Bezochte bijeenkomsten door het bestuur:
September:

Oktober:

Projectgroep Ho! Net yn ‘e Kliko!
Direct omwonenden overleg Vreugdenhil: meer informatie hierover kunt u
verderop lezen in deze Brêgepraat
Overleg Provincie Fryslân en direct omwonenden brug Scharsterbrug
Projectgroep Ho! Net yn ‘e Kliko!
Overleg OBS de Brêge

Nieuws van de gemeente
Carbidschieten
Het is nog vroeg voor oud en nieuw. Echter, er zijn nieuwe beleidsregels voor het
carbidschieten. De regels zijn aardig aangescherpt en vastgelegd in het document
“Nadere voorschriften carbid schieten”. Aanvragen moeten voor 1 november bij de
gemeente binnen zijn.
Aanvulling PB: het document met daarin de vastgestelde beleidsregels carbidschieten
kun je lezen op www.defryskemarren.nl. Hier vind je ook het digitale aanvraagformulier.
Kern met Pit editie 2019
Heb je een goed idee voor je dorp? Dan is het tijd voor actie en ga dan de uitdaging
“Kern met Pit” aan! Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor € 1.000 van de
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Of het nu gaat om een buurtmusical,
basketbalveld, buurtmoestuin of het starten van een kunstproject in de buurt: door mee
te doen met Kern met Piet kunnen bevlogen burgers binnen een jaar hun dromen
waarmaken. Tijdens dit jaar staat KNHM voor hen klaar met gratis advies, een eigen
coach, gratis workshops en hulp van ingenieursbureau Arcadis. Inschrijven kan tot en
met 31 oktober 2018!
Aanvulling PB: Verderop in deze Brêgepraat kun je meer lezen over Kern met Pit.

Overige diversen
Project Kernenbudget
De gemeente steunt graag initiatieven van Dorps- en Plaatselijk Belangen die een positief
langdurig effect hebben op hun leefomgeving. Hiervoor kunnen subsidies uit het
kernenbudget worden aangevraagd voor zowel fysieke als sociale activiteiten. Projecten
kunnen worden ingediend via Plaatselijk Belang. De volgende sluitingsdatum is
1 december 2018. Mocht u een leuk idee hebben voor een project, laat het ons weten!
Knooppunt Joure
Aannemer Gebr. Van der Lee heeft na de bouwvak de sloop van de onderdoorgang
Hollandiastraat hervat. De onderdoorgang wordt gesloopt d.m.v. een alternatieve
sloopmethode. De tunnel wordt gesloopt d.m.v. een zaagtechniek, om schade aan
omliggende woningen te voorkomen. Deze zaagmethode kost meer tijd dan de
oorspronkelijke sloopmethode, waardoor de werkzaamheden tot eind 2018 zullen duren.
Meer informatie op www.knooppuntjoure.nl

Korte mededelingen
Wij verzoeken huurders van een box in onze haven die van plan zijn hun plek op te
zeggen, dit tijdig te doen.

Contactgegevens Plaatselijk Belang
Bestuur
Wilco Kuipers, voorzitter
• Hollandiastraat 40, telefoon: (0513) 419270
Pieter de Lange, penningmeester
• Rienstraat 19, telefoon: (0513) 417201
Anetta de Jong, secretaris
• Trijegea 79, telefoon: (06) 55156152
Remco Burger, algemeen lid
• Hollandiastraat 36
Henk Zandstra, algemeen lid
• Trijegea 47, telefoon: (0513) 417333
Havenmeesters
Durk Faber en Henk Zandstra: (06) 51122567
Volkstuinen
Herre de Lange: (0513) 414678
Speeltuin Pompstraat
Roelof Roffel: (0513) 416083
Outdoor Fitnesspark
Esther Beneker: (0513) 412983
Whats app groepsbeheerder
Gerben Veenstra: (06) 21492783
Aanmelden kan via de website (www.skarsterbrege.nl)
Website
Informatie over en van Plaatselijk Belang is te vinden op www.skarsterbrege.nl (klik door
op Plaatselijk Belang). Daar vindt u onder meer ook onze nieuwsbrief.
Facebook
Op deze Facebook pagina plaatsen zowel Plaatselijk Belang als ook dorpsbewoners zelf
berichten die betrekking hebben op ons dorp en/of omgeving. U vindt ons door te zoeken
op "plaatselijk belang scharsterbrug".
Mailadressen
Bestuur
Havenmeester
Meldpunt brug incidenten
Outdoor Fitnesspark
Volkstuinen
Redactie Brêgepraat

:
:
:
:
:
:

pb@skarsterbrege.nl
haven@skarsterbrege.nl
brug@skarsterbrege.nl
fitness@skarsterbrege.nl
8517hc21@hetnet.nl
bregepraat@skarsterbrege.nl

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

Haven

Volkstuinen

Dorpskrant Brêgepraat
Redaktie

Durk Faber
Henk Zandstra

Herre de Lange

Tineke Schotanus
Neeltje Mink-de Jong
Janna Henstra
Ineke van Bruggen

Bezorgers
Coördinator: Tineke
Schotanus
Henk Schotanus
Neeltje Mink-de Jong
Louwrens van der Wal
Tine Nagelhout
Anja de Wolff
Sonja Goudemond
Janet Zandstra

contactpersoon: Henk

contactpersoon: Pieter

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

Pieter de Lange
René de Kroon
Louwrens vd Wal
Jan Vermaning
Elmer Jager

Roelof Roffel

contactpersoon: Pieter

contactpersoon: Pieter

contactpersoon: Pieter

contactpersoon: Pieter

Whats app
(buurtpreventiegroep)

Outdoor
Fitnesspark

Bijenweide

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

Groepsbeheerder:
Gerben Veenstra

Esther Beneker

Roel Dijkstra

contactpersoon: Remco

contactpersoon: Wilco

contactpersoon: Wilco

AED

contactpersoon: Anetta

Speeltuin Pompstraat

contactpersoon: Wilco

VASTE PUBLICATIES –
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? Hieronder is een 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!
•
•
•
•
•
•




Marten van der Weg, Hollandiastraat 5, tel. 419414
Sonja Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270
Wilco Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270
Lisette van der Werf, Hollandiastraat 68, tel. 412753
Bouke Agricola, Scharren 19a, tel. 06-15534770
Gerrit Jeeninga, Trijegea 67, tel. 06-38900001
Robert Steneker, Trijegea 79, tel. 06-46826794
Jelly v.d. Wal, tel. 06-41193506 of 417717
Vreugdenhil, tel. 482460

De AED hangt aan de buitenmuur bij de tenniskantine.
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).
Hier 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 telefoonnummer 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, zwerfvuil, etc.) dan kunt u daarvan zelf direct een
melding maken op de site van de gemeente: www.defryskemarren.nl/melding of via De
Fryske Marren app (te downloaden via de App Store of Google Play.
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!

