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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.


BELANGRIJKE MEDEDELING!!!
Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Op maandag 18 maart 2019 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)
plaats. Alle leden van Plaatselijk Belang nodigen wij hierbij van harte uit. Wij hopen ook
dit jaar weer op een grote opkomst!
Dit jaar vindt de ALV plaats in de tenniskantine. De agenda voor deze vergadering en het
verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering vindt u verderop in deze Brêgepraat.
Heeft u nog onderwerpen, vragen en/of aandachtspunten die u graag behandeld wilt zien
op de ALV? Mail ze ons op pb@skarsterbrege.nl of neem contact op met iemand van het
bestuur.

Nieuws vanuit de commissies:
Jeugdcommissie
Onlangs heeft de Jeugdcommissie in ons dorp d.m.v. een huis-aan-huis enquête
geïnventariseerd of er ook behoefte is bij de jeugd (voortgezet onderwijs tot 18 jaar) en
hun ouders voor een jeugdhonk.
Inmiddels zijn er al een aantal ingevulde formulieren retour gekomen, maar we hopen
natuurlijk op een grotere, positieve respons.
Mocht u toch ook geïnteresseerd zijn in een jeugdhonk in Scharsterbrug, dan verzoeken
wij u uw interesse hiervoor bij ons kenbaar te maken.
Dit kan door een briefje (voorzien van uw naam en contactgegevens) in te leveren bij
Karla Hettinga, Tjoele 28. Graag hierop aangeven op welk moment
(vrijdagavond/zaterdagavond/zondagmiddag) de voorkeur heeft en welke voorzieningen
volgens u in het jeugdhonk aanwezig zouden moeten zijn.

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

Verlichting Hollandiastraat
In de vorige Brêgepraat heeft u kunnen lezen over welke punten wij met de gemeente in
ons jaarlijks bestuurlijk overleg (nov. jl.) hebben gesproken. De niet werkende /
aanwezige verlichting op de Hollandiastraat, in de omgeving van de tunnel, is hierin
uitvoerig aan de orde geweest.
Op de sociale media en ook rechtstreeks bij het bestuur van PB wordt regelmatig kennis
gegeven van de slechte staat van de verlichting. Onlangs hebben wij als bestuur van PB
hierover ook weer contact gehad met de omgevingsmanager van Knooppunt Joure.
Deze heeft ons laten weten dat de verlichting aan de Hollandiastraat een onderdeel is dat
niet door hun aannemer aangelegd mag worden. Dit is voorbehouden aan de partij die
het ook in de definitieve situatie in beheer heeft. Dit bedrijf is druk bezig om de
definitieve situatie te realiseren.
“De verantwoordelijkheid voor tijdelijke verlichting ligt wel bij het project en is lastig
gebleken. Heel vaak zijn de kabels van de tijdelijke verlichting met auto's uit de grond
getrokken en gestolen. Wij hebben daar op allerlei manieren op proberen te schakelen
met nieuwe kabels en mobiele verlichting. Dit heeft inderdaad de nodige problemen
veroorzaakt”.
“Ook bij Knooppunt Joure komen vanuit verschillende kanten klachten binnen over de
beperkte verlichting in de definitieve situatie. Dit is echter niet aan het project. De
gemeente heeft de opdracht gegeven dit te realiseren en die hanteert een beleid van
beperkte verlichting in het buitengebied”.
Vanuit Plaatselijk Belang verzoeken wij ook dorpsbewoners zelf melding te blijven doen
van geconstateerde gebreken in ons dorp. Dit kan op de site van de gemeente:
www.defryskemarren.nl/melding. Hier kunt u ook “onveilige verkeerssituaties melden om
de verkeersveiligheid in uw buurt te verbeteren”.
Of via De Fryske Marren app (te downloaden via de App Store of Google Play.
Uiteraard zullen wij als bestuur van PB dit punt ook blijvend bij de gemeente onder de
aandacht houden!

Verkeerstelling en snelheidsmeting
In ons bestuurlijk overleg met de gemeente is ook de verkeersveiligheid en handhaving
van de 30 km zone besproken. Hierover heeft u in de vorige Brêgepraat al het één en
ander over kunnen lezen.
Inmiddels heeft de gemeente ons laten weten dat er in de loop van 2019 wederom een
verkeerstelling zal plaatsvinden. Hierin zal o.a. ook worden gekeken naar wat de effecten
zijn van het resultaat van de realisatie van Knooppunt Joure.
Uiteraard zullen wij u hierover nader informeren, zodra wij de uitkomsten van dit
onderzoek in ons bezit hebben.

Lidmaatschap Plaatselijk Belang
Met uw lidmaatschap van Plaatselijk Belang steunt u ook vele activiteiten die hiermee in
ons dorp voor jong en oud kunnen worden georganiseerd.
Op dit moment telt Plaatselijk Belang Skarsterbrêge zo’n 260 leden.
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

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 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 of doe in de briefje in de brievenbus op Hollandiastraat
40 of Trijegea 79. 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:
December:

 Projectgroep Ho! Net yn ‘e Kliko!
 Overleg gemeente betreffende de haven
 Overleg tenniskantine en PB betreffende een jeugdhonk

Januari:

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

Korte mededelingen vanuit het bestuur


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



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

Tenslotte:

Wij hopen u te zien op onze jaarlijkse ALV op maandag 18 maart
a.s.



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
Outdoor Fitnesspark
Volkstuin
Redactie Brêgepraat
Jeugdcommissie
Meldpunt brug incidenten

:
:
:
:
:
:
:

pb@skarsterbrege.nl
haven@skarsterbrege.nl
fitness@skarsterbrege.nl
8517hc21@hetnet.nl
bregepraat@skarsterbrege.nl
skarsterbregsterjeugd@gmail.com
brug@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!

