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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.


Nieuws vanuit de commissies:
Jeugdcommissie
Hilda Hoekstra heeft onlangs aangegeven dat zij haar activiteiten voor de
Jeugdcommissie in ons dorp gaat beëindigen. Hilda heeft een aantal jaren actief
meegedacht en ook uitvoering gegeven aan de activiteiten van de Jeugdcommissie in ons
dorp. Namens alle jeugd en hun ouders in ons dorp bedankt het Bestuur van PB Hilda
enorm voor haar inzet en wenst haar heel veel succes met haar examen jaar.
De Jeugdcommissie heeft gelukkig ook alweer 2 nieuwe leden kunnen werven. Marjan de
Kroon en Karla Hettinga gaan de Jeugdcommissie versterken.

Volkstuin
Er zijn op dit moment nog 2 percelen beschikbaar. Hebt u interesse om een zelf een
moestuin te gaan beginnen of wilt u hierover eerst nog meer informatie ontvangen? Dan
kunt u hiervoor contact opnemen met Herre de Lange op telefoonnummer (0513)
414678 of per mail: 8517hc21@hetnet.nl

Fitnesspark
In de winterperiode wordt er fitnessles gegeven iedere dinsdagmiddag van
15.30 – 16.30 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

Datum Algemene Ledenvergadering 2019
Zoals u van ons gewend bent, houden wij altijd in maart de Algemene
Ledenvergadering van Plaatselijk Belang.

Op maandagavond 18 maart hopen wij u weer te zien op onze ledenvergadering.
In de volgende Brêgepraat vindt u de uitnodiging met daarbij het programma voor deze
avond. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Kerstboom en brugverlichting
Bij het verschijnen van deze dorpskrant heeft u onze kerstboom alweer zien schitteren en
is ook de brug weer in kerstsfeer gebracht. Echter, zonder de hulp van een grote groep
vrijwilligers uit ons dorp kunnen wij dit niet realiseren. Plaatselijk Belang bedankt dan
ook alle vrijwilligers die hebben meegeholpen bij het opzetten van de kerstboom en het
aanbrengen van de brugverlichting heel hartelijk!
Daarnaast bedankt het bestuur van PB de families Hettinga en Brouwer voor het leveren
van de stroom voor de brugverlichting en de kerstboom en bouwbedrijf Fekken voor het
leveren van de kabel voor de krachtstroom. Allen hartelijk dank!

Contributie inning en lidmaatschap Plaatselijk Belang
De jaarlijkse contributie inning voor Plaatselijk Belang is op het moment van schrijven
weer bijna afgerond. Ook in 2018 bedroeg de contributie voor onze leden € 5,00.
Het afgelopen jaar is ons ledenaantal zelfs gegroeid met 5 nieuwe leden. Op dit moment
telt Plaatselijk Belang Skarsterbrêge zo’n 260 leden.
Met uw lidmaatschap van Plaatselijk Belang steunt u vele activiteiten die hiermee in ons
dorp voor jong en oud worden georganiseerd.
Wilt u ons ook steunen door lid te worden van Plaatselijk Belang voor € 5,00 per jaar?
Neem dan contact op met één van onze bestuursleden of stuur een mailtje naar
pb@skarsterbrege.nl

Bestuurlijk overleg met wethouder en dorpencoördinator
Op 29 november jl. had het bestuur van Plaatselijk Belang het periodiek overleg met de
wethouder, dhr. Frans Veltman en de dorpencoördinator, dhr. Hendrik Hoekstra van de
gemeente De Fryske Marren. Wij informeren u hierbij over een aantal punten die in dit
overleg zijn besproken:







Haven: De huidige douches en het bijbehorende muntsysteem moeten t.z.t.
worden vervangen. Ook de behoefte van booteigenaren en passanten aan
walstroom is besproken met de gemeente.
Werkzaamheden Scharsterbrug a.g.v. Knooppunt Joure: De (nog steeds)
niet-werkende verlichting langs het fietspad is besproken. Ook voor de gemeente
is dit een aanhoudend punt van zorg en zij hebben aangegeven hier achteraan te
blijven gaan bij Van der Lee. Daarnaast is ook de gevaarlijke hoek op de kruising
Hollandiastraat/Sewei/ Roazebosk nogmaals onder de aandacht bij de gemeente
gebracht.
Verkeersveiligheid en handhaving 30 km zone: Er wordt nog steeds te hard
gereden in het dorp. Volgens ons heeft hierover geen recente meeting
plaatsgevonden. Hendrik Hoekstra gaat dit voor ons uitzoeken.
Automatische brugbediening: De overlast die de direct omwonenden nog
steeds ervaren wordt besproken. De gemeente is hier echter niet direct een
partij in. Het overleg vindt plaats met de Provincie.
Aquaduct A6: de gemeente blijft het belang van een aquaduct aangeven bij het
Rijk.



Overige punten: o.a. de postcoderoosregeling, zonnepanelen.

Overlast hondenpoep
Er wordt helaas weer vaker hondenpoep op de stoep, het speelveldje en overige plekken
in ons dorp aangetroffen. Hondenpoep op straat of op de 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 ook 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.

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 restafval in de grijze container. Deze campagne loopt in ons dorp t/m
september 2019.
Op het moment van dit schrijven, doen al 46 huishoudens in ons dorp mee aan deze
campagne!
Natuurlijk kun je nog steeds meedoen en een sticker aanvragen. Hoe meer mensen aan
de campagne meedoen, hoe beter natuurlijk. Stuur hiervoor een mailtje naar
scharsterbrug@honetynekliko.frl De informatiebrief en de campagne-sticker wordt dan bij
je thuisbezorgd.
Iedereen die aan de campagne meedoet en een paar korte vragen wil beantwoorden,
maakt ook nog eens kans op een bedrag van € 20,-. Dus zorg dat je sticker op de grijze
container zit!
Minder restafval door slimmer weggooien: kleine moeite, groot effect!
Enthousiaste dorpsbewoners (jong en oud!) die het leuk vinden om samen met ons
verdere invulling te gaan geven aan de campagne in ons eigen dorp, kunnen zich nog
steeds bij ons aanmelden!

Agenda van en bezochte bijeenkomsten door het PB bestuur:
Oktober:

 Overleg OBS de Brêge
 Projectgroep Ho! Net yn ‘e Kliko!
 PB vergadering

November:

 Projectgroep Ho! Net yn ‘e Kliko!
 Algemene Ledenvergadering IJsclub Trijegea







December:

Projectencarrousel van de Gemeente DFM
Haven overleg
Gezamenlijk overleg Brêgepraat
Afscheid wethouder Johannes van der Pal
Bestuurlijk overleg met gemeente DFM
PB vergadering

 Projectgroep Ho! Net yn ‘e Kliko!
 Overleg gemeente betreffende de haven

Nieuws van de gemeente
Concept Woonvisie De Fryske Marren
Tot en met donderdag 3 januari 2019 ligt de Concept Woonvisie De Fryske Marren 2019
tot 2023 ter inzage. U kunt tijdens die periode uw mening geven.
Waar gaat de Woonvisie over?
In de concept Woonvisie wordt het beleid op het gebied van wonen voor de periode 2019
tot 2023 beschreven. De woonvisie vormt de basis voor o.a. de woningbouwontwikkeling
in de gemeente en voor samenwerkingsafspraken op het terrein van het wonen, zoals de
prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties.
De concept Woonvisie gaat over de kwaliteit van het wonen. Om die kwaliteit te
behouden en te versterken staan er grote uitdagingen op stapel. De omslag naar een
duurzame woningvoorraad, de transitie in de zorg en demografische veranderingen in
onze bevolking zijn lange termijn opgaven. Het zijn ontwikkelingen die de komende
decennia een grote inspanning vragen. In de visie doen we een beroep op alle partijen en
inwoners om aan deze inspanning inhoud te geven.
Waar ligt de Woonvisie ter inzage?
Het concept is via de website van de gemeente in te zien en/of te downloaden. De
concept Woonvisie De Fryske Marren 2019 tot 2023 kunt u vanaf 7 december ook inzien
bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure.

Korte mededelingen


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



Mocht u gaan verhuizen, dan verzoeken wij u uw adreswijziging aan ons door te
geven op pb@skarsterbrege.nl

Het bestuur van Plaatselijk Belang wenst iedereen
fijne kerstdagen en alvast een voorspoedig 2019!

 



 



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
Volkstuin
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 Plaatselijk Belang
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 Plaatselijk Belang
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
Volkstuin
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

Volkstuin

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

contactpersoon: Anetta

JongerenActiviteitenCommissie

OuderenActiviteitenSpeeltuin Trijegea
Commissie

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

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

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

Speeltuin Pompstraat

Karla Hettinga
contactpersoon: Pieter

AED

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!

