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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: 

 

Havencommissie 

 

1) Haven terrein niet toegankelijk! 

Op dit moment worden er volop werkzaamheden in de haven uitgevoerd voor het 

vervangen van de grondkerende damwand en de steigers. Gedurende de gehele periode 

dat er werkzaamheden in en rondom de haven plaatsvinden, is het haventerrein voor 

iedereen verboden terrein! 

 

Het materiaal voor de werkzaamheden heeft de aannemer gedeeltelijk achter 

hekwerken op het haventerrein kunnen plaatsen. Er ligt echter ook materiaal op het 

grasveld in de omgeving van de tenniskantine. Voor beide plekken geldt, dat dit 

absoluut géén plaats is waar kinderen mogen spelen. De veiligheid van de kinderen kan 

daarbij dan in het geding zijn! Het bestuur van PB verzoekt dan ook ouders hun 

kinderen hierop te attenderen!  

Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind januari/februari klaar zijn.  

 

2) Zwemverbod in en rond de haven 
Met lekker weer zoeken mensen graag verkoeling en ontspanning in het water. Zwemmen 

is echter op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Hetzelfde geldt voor 

springen van bruggen. Je riskeert dan ook een boete van € 140,- als je zwemt*: 

 
 in de vaarweg van rivieren 

 in kanalen 

 in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen 

 in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn 

 in de routes van veerponten 

 in en rond havens 

 in snelvaargebieden 

 op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied 

 

*bron: Rijkswaterstaat 
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Natuurlijk wil PB de pret voor de jeugd niet weghalen, maar afgelopen jaar zijn er diverse 

gevaarlijke situaties gemeld. Tevens zijn er momenten geweest van overlast voor de 

omwonenden. Het betreft echter niet enkel jeugd uit Scharsterbrug, maar ook uit 

omliggende plaatsen. 

 

Dit heeft het bestuur van PB moeten doen besluiten om een bordje “verboden te 

zwemmen” te plaatsen bij de ingang van de haven en hier ook op toe te zien. 

 

Jeugdcommissie 

De Jeugdcommissie financiert een deel van haar activiteiten d.m.v. ‘SponsorKliks’. Wist 

u dat u, door hier gebruik van te gaan maken, een financiële bijdrage kunt leveren aan 

de Jeugdcommissie zonder dat het u ook maar 1 cent extra kost?! 

Verderop in deze Brêgepraat kunt u meer lezen over Sponsorkliks en hoe u daarmee 

onze Jeugdcommissie (en ook tennisvereniging de Skarslach) aan meer geld kunt 

helpen.  

 

Fitnesspark 
Er wordt fitnessles gegeven in ons eigen dorp iedere dinsdagmiddag  

van 15.30 – 16.30 uur (lestijden winterperiode).  

 

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 2020 !!! 
 

Zoals u van ons gewend bent, houden wij altijd in maart onze jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering van Plaatselijk Belang.  

 

Op maandagavond 23 maart hopen wij weer op een grote opkomst op onze Algemene 

Ledenvergadering.   

In de volgende Brêgepraat vindt u de uitnodiging met daarbij het programma voor deze 

avond. Noteer al wel vast deze datum in uw agenda! 

 
 
Voortgang Hollandiastraat en –tunnel 
 

In het overleg met de gemeente en PB, betreffende de voortgang van de 

werkzaamheden in en rondom de Hollandiatunnel, blijven wij onderstaande punten 

continu onder de aandacht houden van de gemeente: 

- Ontbreken van de belijning: Deze is op het moment van schrijven van deze 

nieuwsbrief inmiddels aangebracht. 

- Minimale verlichting op de weg: De gemeente geeft aan te wachten op 

informatie van de aannemer. Eerder kunnen zij de verlichting in de bocht bij de 

weg niet plaatsen. 

- Verlichting op het fietspad is verre van optimaal: De gemeente heeft ons 

laten weten dat voor de verlichting op het fietspad geldt, dat eerst het project 

Knooppunt Joure moet worden opgeleverd. Of er dan nog een uitbreiding zal 

plaatsvinden, is op dit moment moeilijk te zeggen geeft de gemeente aan.  

- Fietsers worden verblind door auto’s uit de tunnel: De gemeente geeft aan 

dat zij niet weten hoe dit probleem op te kunnen lossen. PB heeft richting de 

gemeente het voorstel gedaan, dat de gemeente gaat kijken naar soortgelijke 

klachten elders in de gemeente en/of daarbuiten en daarbij vervolgens ook te 

kijken naar de gekozen oplossing daar.  
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Bezoek aan brugbedieningscentrale het 
Swettehûs in Leeuwarden 
 

De brug in ons dorp is nu een vaarseizoen op 

afstand bediend. Dit was voor het bestuur van PB 

een goed moment om eens een kijkje te gaan 

nemen in de brugbedieningscentrale het 

Swettehûs in Leeuwarden. Dit bezoek was op 

woensdag 13 november jl.  

 

De bediening wordt nu nog gedaan vanuit een 

tijdelijk onderkomen op bedrijventerrein De 

Zwette; begin 2020 zal worden gestart met de 

bouw van het Swettehûs (aannemer Bouwgroep 

Dijkstra Draisma), welke juli 2021 gereed moet 

zijn. 

 

Op dit moment worden tien provinciale en gemeentelijke bruggen op afstand bediend. Dit 

zal in de komende jaren worden uitgebreid tot circa veertig. Uiteindelijk komen er dan 20 

mensen te werken. Er is geen sprake meer van brugwippers, maar van Operators. 

 

Tijdens de rondleiding hebben we het geluk gehad, dat we konden zien hoe de 

scharsterbrug op afstand werd bediend. Er kwam een oproep via de marifoon van het 

baggerschip van Zijsling. Hier werd meteen duidelijk hoe het komt dat er regelmatig 

bussen van Arriva in de file staan; beroepsvaart heeft voorrang op wegverkeer. 

 

Naast de rondleiding hebben we ook punten van zorg uitgesproken, we houden namelijk 

een logboek bij van dingen die niet goed gaan: 

 

1. Hulpdiensten in de file. Het is afgelopen seizoen (zover wij weten) twee keer 

voorgekomen dat er een ambulance of politievoertuig met zwaailichten en sirene voor 

dichte slagbomen is komen te staan. De kans dat dit gebeurd is uiterst klein, want zodra 

er een melding komt, gaan er zwaailampen knipperen in het centrum en verschijnt de 

melding op een groot centraal scherm. 

 

2. Storingen in de brugbediening. Wat het vaakst is voorgekomen is, dat de lampen 

knipperen en de slagbomen niet omlaag gaan. Er zijn diverse verbeteringen in het 

systeem gedaan, waardoor de kans hierop sterk is afgenomen. Het is echter wel zo dat 

de Operator een alarm krijgt bij een fout. Er wordt dan eerst gekeken of het op afstand 

kan worden opgelost (bijvoorbeeld door een software reset). Soms is het noodzakelijk 

dat er een monteur ter plekke moet komen voor verder onderzoek en het oplossen van 

het probleem. 

 

3. Lijnbussen in de file. Ook zonder beroepsvaart komt het voor dat bussen voor de 

slagbomen stil komen te staan. De Operator heeft naast zijn bediening wel een scherm 

met actuele bustijden, maar soms blijkt het onvermijdelijk om tijdens een busdoorkomst 

te draaien. 

 

4. De brug staat soms veel te lang open. In het hoogseizoen kan het, ondanks dat er 

één brug per keer wordt bediend, voorkomen dat er toch dingen tussendoor komen. 

Denk hierbij aan een marifoonoproep, waardoor de aandacht even niet aan een veilige 

sluiting kan worden gegeven. 

 

Al met al een interessante rondleiding, waarbij ook wat meer begrip is ontstaan voor 

praktijksituaties. 

 

 
 



Uitbreiding clubgebouw TV De Skarslach 
 

Het clubgebouw De Skarslach - van oorsprong een unit van de COA - staat inmiddels dik 

10 jaar. Helaas is de ombouw zover verouderd, dat er een renovatie noodzakelijk is. Er is 

gekozen voor een oplossing voor de langere tijd in de vorm van een stenen buitenmuur. 

 

Tijdens het uitwerken van de opties is tevens gekeken naar de mogelijkheden van 

uitbreiding. Tennisvereniging De Skarslach heeft dit samen met Plaatselijk Belang verder 

uitgewerkt. 

 

De reden van deze samenwerking is, dat het clubgebouw in de afgelopen jaren beetje bij 

beetje een bredere inzet heeft gekregen en hiermee een belangrijke functie vervult voor 

het hele dorp. Zo worden er diverse vergaderingen gehouden, zijn er inmiddels drie 

biljartclubs actief, zijn er klaverjasavonden, toneeluitvoering en speciale evenementen 

zoals de pub quiz en de winterbingo. 

 

Met de uitbreiding worden er meer mogelijkheden geboden en is het gebouw breder 

inzetbaar. De aanbouw krijgt een eigen ingang en toiletten, zodat beide ruimtes 

gescheiden kunnen worden benut. Middels een schuifwand is er wel weer een grote 

ruimte van te maken, zodat er extra ruimte is voor bijvoorbeeld de toneeluitvoering. 

 

De eerste gesprekken met de gemeente waren zeer positief. Op dit moment is de 

vergunningsaanvraag in behandeling. De volgende stap zal zijn dat er een prijsopgaaf 

wordt gemaakt, zodat er ook naar de financiële middelen kan worden gekeken. In de 

volgende Brêgepraat hebben wij hopelijk meer nieuws. 

 
 

Voortgang plannen herstel Roazebosk 
 

Zoals in de vorige Brêgepraat is vermeld, heeft de gemeente in juli aan de bewoners van 

de Roazebosk een inrichtingsplan gepresenteerd voor het Roazebosk. Dit plan is door 

velen als teleurstellend ervaren. 

Desalniettemin is toch besloten het plan ter visie te leggen.  

 

Gelukkig hebben velen van de gelegenheid gebruik gemaakt hierop een zienswijze in te 

dienen. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente besloten de inrichting opnieuw te 

bekijken met een projectgroep bestaande uit de gemeente zelf, Staatsbosbeheer (beiden 

eigenaar van een deel van de grond), PB Scharsterbrug/ bewoners Roazebosk, de wijk 

Zuiderveld en Moai Skarsterlân.  

 

Dat is een hoopgevende stap om er een mooier en breder gedragen plan van te maken 

voor het Roazebosk. De projectgroep start binnenkort. Wij houden u op de hoogte van de 

vorderingen.  

 

 

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 bedankt mannen! 

 

Daarnaast bedankt het bestuur van PB de families Griep en Brouwer voor het leveren van 

de stroom voor de brugverlichting en de kerstboom. Beide hartelijk dank! 

 
 



Overlast hondenpoep       
 

Het blijft voorkomen dat spelende kinderen in het speelveldje bij de 

school in de hondenpoep stappen. Dit zorgt voor veel ergernis en 

bovendien is hondenpoep erg onhygiënisch!! 

 

Nogmaals, ook in ons dorp geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Dat betekent dat 

overal hondenpoep moet worden opgeruimd; in alle groenvoorzieningen, op de stoep 

maar ook op straat én zelfs ook op terreinen waar honden los mogen lopen.  

 

In ons dorp zijn op de meest gebruikte uitlaatroutes voor honden speciale afvalcontainers 

geplaatst waar je het hondenpoepzakje in kan gooien. Deze containers zijn voorzien van 

speciale stickers met daarop de boodschap dat hondenpoep(zakjes) erin gedeponeerd 

mag worden. Om ergernissen te voorkomen, zien we graag dat alle hondenbezitters 

hiervan gebruik maken. 

Plaatselijk Belang heeft inmiddels melding gedaan van overlast van hondenpoep bij de 

gemeente.  

 

 

Contributie inning en lidmaatschap Plaatselijk Belang  
 

De jaarlijkse contributie inning voor Plaatselijk Belang is op het moment van schrijven 

weer bijna afgerond. Ook in 2019 bedroeg de contributie voor onze leden € 5,00.  

 

Met uw lidmaatschap van Plaatselijk Belang steunt u vele activiteiten die hiermee in ons 

dorp voor jong en oud kunnen 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 

 

 

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 

 

 

Overige korte mededelingen vanuit het bestuur 
 

 Wij verzoeken huurders van een box in onze haven die hun plek willen opzeggen, 

dit tijdig te doen op haven@skarsterbrege.nl  

 

 Mocht u gaan verhuizen, wilt u dan uw adreswijziging aan ons doorgeven op 

pb@skarsterbrege.nl 

 

 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.  

 

 Zijn er dorpsbewoners die zelf het groen willen gaan onderhouden? Dan kunt u 

een initiatief voor zelfbeheer indienen. U kunt uw initiatief (met motivatie) 
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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!   
 

 

Agenda van en bezochte bijeenkomsten door het PB bestuur: 
 

Oktober:  PB vergadering 

   Overleg obs De Brêge 

   Bijeenkomst projectgroep Ho! Net yn ‘e Kliko! 

   
November:   PB vergadering 

   Rondleiding Swettehûs Leeuwarden 

 
December:   PB vergadering 

   Jaarlijkse haven overleg 

   Jaarlijkse brêgepraat overleg 

 

 

 
 

Het bestuur van Plaatselijk Belang  
 

wenst iedereen  
       

noflike krystdagen,  
 

in goede jierwiksel  

 
en in lokkich,  

 
sûn en leafdefol 

 
2020! 

        
       
      



 

Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug 

    
Bestuur 

voorzitter - Wilco Kuipers  

penningmeester - Pieter de Lange 

secretaris - Anetta de Jong 

algemeen lid - Remco Burger 

algemeen lid - Nico Postma 
algemeen lid - Ybranda van der Honing 

 

Haven 
Speeltuincommissie  
(Trijegea en Pompstraat) 

Dorpskrant Brêgepraat 

Durk Faber René de Kroon Redaktie Bezorgers 

Remco Burger Louwrens vd Wal Tineke Schotanus Coördinator: Tineke Schotanus 

André Groenendal Jan Vermaning Janna Henstra Henk Schotanus 

Jildou Fekken Elmer Jager Ineke van Bruggen Neeltje Mink-de Jong 

Rikst Fekken Roelof Roffel (Pompstraat) Rian de Leeuw Louwrens van der Wal 

 
Pieter de Lange 

 
Tine Nagelhout 

   
Sonja Goudemond 

   
Janet Zandstra 

    contactpersoon: Remco contactpersoon: Pieter contactpersoon: Anetta 

Jeugdcommissie Ouderencommissie Outdoor Fitnesspark Volkstuin 

Jenny Dijkstra Martha Faber Esther Beneker Gerlinde Kuipers 

Monica de Lange Sjoukje Wiersma 
 

Marco Oppenhuizen 

Elena de Boer Tietie van der Meer 
  Marjan de Kroon Tine Nagelhout 
  Karla Hettinga Ingrid Wesselink 
  Jeltje Sikma 

   

    contactpersoon: Pieter contactpersoon: Pieter contactpersoon: Wilco contactpersoon: Pieter 

Bijenweide 
Whats app 
(buurtpreventiegroep) 

Brug- en kerst- 
verlichting 

Koskiterij en Fiskjefange 

Roel Dijkstra Groepsbeheerder: Arno Bokma Wiebren Dijkstra 

 
Gerben Veenstra Hendrik Kampen Rintsje Hoekstra 

  
Nico Postma Roelof Klos 

  
André Hettinga Wilco Kuipers 

  
Mark de Boer 

 

  
Rintsje Hoekstra 

 

  
Henk Zandstra 

 

  
Douwe Bokma 

 

    contactpersoon: Wilco contactpersoon: Wilco contactpersoon: Nico contactpersoon: Wilco 



    Contactgegevens Plaatselijk Belang 
  

Bestuur 

Wilco Kuipers, voorzitter 

•  Hollandiastraat 40, telefoon: 06-51561944 

Pieter de Lange, penningmeester 

• Rienstraat 19, telefoon: 06-52315375 

Anetta de Jong, secretaris  

• Trijegea 79, telefoon: 06-55156152 

Remco Burger, algemeen lid 

• Hollandiastraat 36 

Ybranda van der Honing, algemeen lid  

• Hollandiastraat 48, telefoon: 06-25110370 

Nico Postma, algemeen lid  

• Trijegea 29, telefoon: 06-50855922 

 

Haven 

Remco Burger en Durk Faber: 06-39758174 

 

Volkstuin 

Gerlinde Kuipers: 06-34456467 

Marco Oppenhuizen: 06-38224705 

 

Speeltuinen  

Roelof Roffel (Pompstraat): 0513-416083 

Pieter de Lange (Trijegea): 06-52315375 
 

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).  

 

Facebook Plaatselijk Belang 

Op onze FB pagina “plaatselijk belang scharsterbrug” plaatsen zowel Plaatselijk Belang 

zelf als ook dorpsbewoners berichten die betrekking hebben op ons dorp en/of omgeving.  

 

 

Mailadressen: 

Bestuur    : pb@skarsterbrege.nl 

Havenmeester   : haven@skarsterbrege.nl 

Outdoor Fitnesspark  : fitness@skarsterbrege.nl  

Volkstuin    : volkstuin@skarsterbrege.nl 

Redactie Brêgepraat  : bregepraat@skarsterbrege.nl  
Jeugdcommissie   : skarsterbregsterjeugd@gmail.com 

Meldpunt brug incidenten : brug@skarsterbrege.nl 
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Informatie over de AED in ons dorp 
 

 

Is er een noodgeval en is de AED nodig? Hieronder treft u een lijst aan met personen in 

ons dorp die bevoegd én gediplomeerd zijn om de AED te bedienen. Handig om bij de 

hand te hebben. Het kan namelijk levens redden! 

 

De AED hangt aan de buitenmuur bij de tenniskantine!!! 
 

 

Bellijst Scharsterbrug:  
        

• 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 

 

• Pascal Kramer, Hollandiastraat 98, 06-12459566 

 

• 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 

 

 

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 mag 

altijd een beroep op worden gedaan door het dorp. 

De fabriek is (ook ’s avonds en ’s nachts) bereikbaar op telefoonnummer 0513-482460. 

 

‘AED, daar red je levens mee!’ 


