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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.



In herinnering Karel Bijker “de Baas van de speeltuin”

Veel waardering en respect hebben we voor Karel, voor wat hij allemaal voor de
speeltuin heeft geregeld en gedaan. De speeltuin was als het ware zijn ‘voortuin’ waar hij
met zorg op paste.
In 1999 is Karel, nadat het speelveld door de gemeente opnieuw werd ingericht,
betrokken geraakt bij de Speeltuincommissie die toen werd opgericht.
Wonend recht tegenover de speeltuin en net met pensioen, was hij bij uitstek de
aangewezen persoon om een ‘oogje in het zeil te houden’.
Karel onderhield bellend en of mailend de contacten met de gemeente namens de
Speeltuincommissie en hierin was hij heel vasthoudend. En als er niet snel genoeg
antwoord kwam of iets niet tijdig werd uitgevoerd, dan nam hij weer contact op. Dit deed
hij op een manier die zeer gewaardeerd werd door zijn contacten bij de gemeente en
daardoor ook vaak het gewenste resultaat opleverden. Een aantal jaren geleden tijdens
een bijeenkomst van speeltuincommissies uit de gemeente, werd onze speeltuin dan ook
genoemd als een voorbeeld van hoe een buurt zijn eigen speeltuin in samenwerking met
de gemeente kan onderhouden.
Kleine reparaties aan speeltoestellen deed Karel vaak zelf en werden zo snel mogelijk
uitgevoerd en op een manier dat er zo nodig verbeteringen werden toegepast. Het
zwaardere graaf- en tilwerk werd door de overige commissieleden gedaan, omdat hem
dat op een gegeven moment te zwaar viel. Hiervoor verontschuldigde hij zich dan
meestal uitgebreid want hij het liefst werkte hij zelf mee. Ongeveer 2 jaar geleden
tijdens de ziekte van zijn vrouw Ank heeft Karel zijn taken als ‘regelaar’ overgedragen en
begin afgelopen jaar (2019) toen zijn eigen gezondheid achteruitging, hield hij als laatste
ook op met het trimmen van de graspollen.
Karel en zijn vrouw Ank konden zich geen mooiere beloning voorstellen dan dat er door
de kinderen zoveel en met groot plezier in de speeltuin werd gespeeld. Dat hij ooit door
een paar meisjes in een brief “de Baas van de speeltuin” werd genoemd, vonden ze
beide prachtig en geeft ook aan hoe de kinderen hem waardeerden.
Namens de Speeltuincommissie Trijegea
Pieter de Lange

 BELANGRIJKE MEDEDELING!!!
Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Op maandag 23 maart 2020 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!
De ALV vindt plaats in de tenniskantine. De agenda voor deze vergadering en het verslag
van de Algemene Ledenvergadering van 2019 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:
Commissie dorpskrant Brêgepraat
Janet Zandstra heeft onlangs te kennen gegeven dat zij gaat stoppen met het bezorgen
van de Brêgepraat. Langs deze weg bedankt het bestuur van PB Janet heel hartelijk
voor het jarenlang, in weer en wind, huis-aan-huis bezorgen van onze dorpskrant!
Henk Schotanus gaat de bezorgroute van Janet overnemen.

Havencommissie
Haven terrein niet toegankelijk!
Er worden nog 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 februari klaar zijn.

Brêgepraatcommissie
In het jaarlijks overleg met iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van de
Brêgepraat/Brêgeboade, wordt o.a. de jaarplanning met daarin de kopijdatum voor het
verschijnen van de Brêgepraat vastgesteld.
Op basis van de jaarplanning hebben we gezamenlijk geconstateerd dat de periode
tussen de edities van december 2019 en februari 2020, voor het onderwijsteam te kort
is om voldoende materiaal aan te kunnen leveren waarmee een volwaardige schoolkrant
kan worden gemaakt. Om die reden heeft het team van obs De Brêge besloten om de
februari editie te laten vervallen. Daarom zult u in deze editie van de Brêgepraat geen
schoolkrant aantreffen. De volgende Brêgepraat zal wel weer in combinatie met de
Brêgeboade zijn.

Huishoudelijk Reglement Plaatselijk Belang
In het afgelopen jaar zijn wij als bestuur bezig geweest met het opstellen van een
Huishoudelijk Reglement voor Plaatselijk Belang. Inmiddels is dit document klaar en
willen wij als bestuur dit Huishoudelijk Reglement op de ALV van 23 maart a.s. aan onze
leden ter goedkeuring voorleggen.
Wat is een Huishoudelijk Reglement (HHR)?
Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels en richtlijnen, in aanvulling op
de wet en de statuten. Het is daarmee een nadere detaillering van en aanvulling op de
statuten.
Behalve afspraken, regels en richtlijnen bevat het HHR vaak ook de taken en
bevoegdheden van bestuursleden. Ook procedures en werkwijzen kunnen hierin worden
vastgelegd.
Wat is het verschil tussen Statuten en een Huishoudelijk Reglement?
De statuten bevatten de grondregels van de organisatie. Hierin staan naam, doelstelling
en bestuursonderwerpen. Deze statuten zijn vaak vrij algemeen geformuleerd. Dat is ook
aan te raden, want voor iedere wijziging van de statuten moet je weer naar de notaris.
Je kunt de statuten dus aanvullen met een huishoudelijk reglement. Hierin kun je van
alles regelen over de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. De regels zijn
aanvullend, ze kunnen dus niet in strijd zijn met de statuten.
Inzage Huishoudelijk Reglement Plaatselijk Belang Scharsterbrug
Het document is (helaas) te groot om deze te kunnen plaatsen in de Brêgepraat.
Om al onze leden wel de mogelijkheid te geven het Huishoudelijk Reglement te kunnen
inzien/doornemen (voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering), staat het
document vanaf heden op de website van Plaatselijk Belang www.skarsterbrege.nl
Tevens kunt u ook een geprinte versie van het Huishoudelijk Reglement verkrijgen bij
Wilco Kuipers (Hollandiastraat 40). U kunt hiervoor persoonlijk contact opnemen met
iemand van het bestuur of een mail sturen naar pb@skarsterbrege.nl

Planvorming Roazebosk gestart
Zoals u in de voorgaande dorpskranten heeft kunnen lezen, is een projectgroep bezig
met een voorstel voor de (her)inrichting van het Roazebosk in Joure. Dit naar aanleiding
van de vele zienswijzen op het voorlopig ontwerp van de gemeente. Plaatselijk Belang is
in de projectgroep vertegenwoordigd.
Graag informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden van de projectgroep.
Als eerste heeft de projectgroep de randvoorwaarden van het gebied en de ecologische
en cultuurhistorische waarden inzichtelijk gemaakt. De komende tijd wordt dit in een
plan verwerkt.
Randvoorwaarden in het gebied
Er is een aantal zaken die de projectgroep als een gegeven beschouwt, zoals de nieuwe
plek voor het kunstwerk “skip mei lading” vlakbij de Sewei. Daarnaast blijft de geluidswal
liggen. Ook wordt rekening gehouden met de kabels en leidingen die in het gebied
liggen. Het gebruik door wandelaars is uiteraard onderdeel van het plan
Verbeteren biodiversiteit staat centraal
De achteruitgang van biodiversiteit in Nederland en het tempo waarin dit zich voltrekt is
algemeen erkend als een serieuze bedreiging. De projectgroep stelt het verbeteren van
de biodiversiteit centraal. Dit geldt zowel voor het bestaande bos als het nieuw aan te
leggen bos. Bij de invulling van het padenpatroon wordt vooral gekeken naar een

invulling die goed samengaat met het verbeteren van de ecologische waarden in het
gebied.
Eerst zal de bodem geschikt gemaakt moeten worden voor bosaanplant. Ook zal er een
rustige kern in het bos moeten blijven voor de aanwezige dieren. De aanplant zal
uiteindelijk bestaan uit een breed scala aan geschikte bomen, struiken en kruiden. Dit
biedt voedsel, dekking en broedgelegenheid voor insecten, vlinders, vogels en
zoogdieren. Het aanwezige water en de natte gebieden bieden een geschikt leefgebied
voor een aantal reptielen en amfibieën en de aanwezige hoogteverschillen bieden ook
mogelijkheden voor verschillende leefmilieus. Dit wordt in de komende bijeenkomsten
uitgewerkt.
Cultuurhistorische waarde
De Haulstersingel, aangelegd in 1716 als onderdeel van een complex van slaperdijken
dat het achterliggende gebied moest beschermen tegen overstromingen, is nu
doorsneden. De cultuurhistorische waarde van de Haulstersingel zal in het voorstel, dat
nog uitgewerkt wordt, tot uitdrukking komen.
Voor het Roazebosk (aangeplant tussen 1750 en 1830) geldt dat de oude padenstructuur
is verdwenen door de aanleg van de snelweg. Alleen in het oude bos van
Staatsbosbeheer is daar nog een deel van over. Het terugbrengen van alle oude paden
zou de rust in het bos teveel verstoren. Er wordt nog gekeken naar manieren om op
andere manieren de geschiedenis te laten herleven.
Als er meer nieuws is hoort u het van ons.
Projectgroep Herinrichting Roazebosk

Nieuws vanuit de gemeente
Vaker naar het milieuterrein in 2020
Hoort iets niet thuis in de grijze container? Breng het dan gratis naar onze
milieuterreinen. Vanaf 2020 kunt u huishoudelijke spullen en grof huisafval voortaan
kosteloos brengen op het milieuterrein van Joure. Met deze nieuwe regeling willen we
ervoor zorgen dat afval (nog vaker) op de juiste manier wordt gescheiden. Steeds meer
afval dient namelijk als grondstof voor nieuwe producten. Het inleveren van (grof)
huishoudelijk afval was eerder tegen een betaald tarief.

Van afval naar bruikbare grondstof
Veel huishoudelijke spullen die wel in de grijze container voor restafval passen, horen
eigenlijk thuis op het milieuterrein of bij andere inleverpunten. Vaak zijn dit spullen die
bij het opruimen van een huis gemakkelijk in de grijze container kunnen, zoals:
speelgoed, gereedschappen, kleine apparaten, bloempotten, hout etc.
Door deze spullen voortaan in te leveren op het milieuterrein, kunnen we deze
waardevolle grondstof hergebruiken voor nieuwe producten. Daar worden de materialen
per afvalsoort ingezameld
en klaargezet voor
hergebruik.
Zo worden oude matrassen
bijvoorbeeld versneden en
gebruikt als vulling in
autobekleding. En de
onderdelen van
elektronische apparaten
gebruikt voor nieuwe
producten.

Nieuwe tarieven inleveren bouw- en sloopafval
Voor het inleveren van bouw- en sloopafval betaalt u in 2020 een hoger tarief. De
tarieven zijn gebaseerd op het voertuig waarmee u komt. Onder bouw- en sloopafval
verstaan we: hout, puin, stenen, gips, tuinhout, isolatiemateriaal etc.
Verderop in deze Brêgepraat treft u een overzicht aan waar u uw afval, dat niet in de
grijze container thuis hoort, dan wel kwijt kunt / kunt inleveren.

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 Plaatselijk Belang.
Een activiteit of evenement komt in aanmerking voor een bijdrage van PB (max. € 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

Overlast hondenpoep
Het blijft helaas 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.

Lidmaatschap Plaatselijk Belang
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

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



Houdt u voor belangrijke mededelingen van het bestuur, die niet kunnen wachten
tot de eerstvolgende Brêgepraat, ook onze facebook pagina in de gaten.



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 groenbeheer 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!

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






PB vergadering
Jaarlijkse haven overleg
Jaarlijkse Brêgepraat overleg
Bijeenkomst DFMopGlas

Januari:






PB vergadering
Bijeenkomst projectgroep Ho! Net yn ‘e Kliko
Kennismaking met sociaal werk De Kear
ALV ijsclub Trijegea

Februari:

 PB vergadering
 Bewonersoverleg Vreugdenhil

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
Remco Burger
André Groenendal
Jildou Fekken
Rikst Fekken

René de Kroon
Louwrens vd Wal
Jan Vermaning
Elmer Jager
Roelof Roffel (Pompstraat)
Pieter de Lange

Redaktie
Tineke Schotanus
Janna Henstra
Ineke van Bruggen
Rian de Leeuw

Bezorgers

contactpersoon: Remco

contactpersoon: Pieter

Jeugdcommissie

Ouderencommissie

Outdoor Fitnesspark

Volkstuin

Jenny Dijkstra
Monica de Lange
Elena de Boer
Marjan de Kroon
Karla Hettinga
Jeltje Sikma

Martha Faber
Sjoukje Wiersma
Tietie van der Meer
Tine Nagelhout
Ingrid Wesselink

Esther Beneker

Gerlinde Kuipers
Marco Oppenhuizen

contactpersoon: Ybranda

contactpersoon: Ybranda contactpersoon: Wilco

contactpersoon: Pieter

Bijenweide

Whats app
(buurtpreventiegroep)

Brug- en kerstverlichting

Koskiterij en Fiskjefange

Roel Dijkstra

Groepsbeheerder:
Gerben Veenstra

Arno Bokma
Hendrik Kampen
Nico Postma
André Hettinga
Mark de Boer
Rintsje Hoekstra
Henk Zandstra
Douwe Bokma

Wiebren Dijkstra
Rintsje Hoekstra
Roelof Klos
Wilco Kuipers

contactpersoon: Wilco

contactpersoon: Wilco

contactpersoon: Nico

contactpersoon: Wilco

Coördinator: Ineke van Bruggen

Tineke Schotanus
Henk Schotanus
Neeltje Mink-de Jong
Louwrens van der Wal
Tine Nagelhout
Sonja Goudemond

contactpersoon: Anetta

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
Havenmeester
Outdoor Fitnesspark
Volkstuin
Redactie Brêgepraat
Jeugdcommissie
Meldpunt brug incidenten

:
:
:
:
:
:
:

pb@skarsterbrege.nl
haven@skarsterbrege.nl
fitness@skarsterbrege.nl
volkstuin@skarsterbrege.nl
bregepraat@skarsterbrege.nl
skarsterbregsterjeugd@gmail.com
brug@skarsterbrege.nl

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!’

