Nieuwsbrief
Plaatselijk

Belang
Nr. 54 – okt 2020

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.



1 - Nieuws vanuit de commissies
 Speeltuincommissie:
De beide speeltuinen van Scharsterbrug (Trijegea en Pompstraat) zoeken nieuwe
vrijwilligers voor het onderhoud en netjes houden van de speeltuinen. Door het werk
van de leden van de Speeltuincommissie kunnen alle kinderen in ons dorp veilig gebruik
maken van het speelveld en de toestellen die in de speeltuinen staan. Wij hopen dan
ook dat er nieuwe vrijwilligers zijn die zich willen aansluiten bij de Speeltuincommissie.
Verderop in deze Brêgepraat treft u hun oproep aan.

2 – Contributie inning Plaatselijk Belang 2020
Normaal gesproken gaan, aan het einde van het jaar, de bestuursleden van Plaatselijk
Belang langs de deur bij die leden waarvan geen automatische betaling van de
contributie is geregeld.
De contributie is zoals al vele jaren nog steeds € 5,00 per jaar.
Omdat wij geen idee hebben hoe het de komende tijd met de coronaregels zal gaan
verlopen, vragen wij deze leden dringend om in ieder geval dit jaar op een andere wijze
te gaan betalen. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden:
Mogelijkheid 1:

Toestemming geven tot automatische afschrijving van dit bedrag
per jaar.
Dit kan d.m.v. een e-mail of briefje met daarin de vermelding dat u
toestemming geeft voor de jaarlijkse contributie afschrijving.
Hiervoor hebben wij uw bankrekeningnummer nodig.
De afschrijving is altijd aan het eind van het betreffende jaar.

Mogelijkheid 2:

Zelf regelen dat dit bedrag dit jaar (het liefst jaarlijks) op de
bankrekening van Plaatselijk Belang wordt gestort.
Graag bij deze overmaking vermelden of het om een eenmalige of
jaarlijkse storting gaat.
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0152 6742 25 ten name van
Plaatselijk Belang Scharsterbrug
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Mogelijkheid 3:

Het geld contant langsbrengen bij de Penningmeester in een
envelop met vermelding van uw naam en adres.
Adres Penningmeester: Rienstraat 19 (t.a.v. P. de Lange)

Het liefst zien wij uiteraard dat u voor mogelijkheid 1 of 2 (en dan jaarlijks) kiest.
Een e-mail kunt u sturen naar pb@skarsterbrege.nl of penningmeester@skarsterbrege.nl
Eén van bovenstaande mail adressen graag ook gebruiken om een adreswijziging aan
ons door te geven. Ook als het een verhuizing binnen Scharsterbrug betreft.
Nieuwe bewoners kunnen zich vanzelfsprekend ook op deze wijze aanmelden.
Met uw lidmaatschap van Plaatselijk Belang steunt u vele activiteiten die hiermee in ons
dorp voor jong en oud kunnen worden georganiseerd.

3 – 75 jaar jubileum
Volgend jaar bestaat Plaatselijk Belang Scharsterbrug 75 jaar!!!
Als bestuur van PB zijn wij bezig te bedenken hoe wij hier met z’n allen op verschillende
manieren bij stil kunnen staan. Wij zullen hierbij waarschijnlijk ook dan, nog rekening
moeten houden met het coronavirus en de daarbij dan geldende maatregelen.
Maar, dat neemt niet weg dat wij zeker aandacht willen besteden aan het 75-jarige
jubileum van Plaatselijk Belang. En dat kan uiteraard op heel veel manieren.
Het bestuur heeft een al aantal mogelijke ideeën bedacht, maar veel liever bedenken wij
dit samen met jullie als inwoners uit Scharsterbrug!
Dus mocht je het leuk vinden om hierin met ons mee te denken, of heb je zelf een leuk
idee of voorstel om invulling te geven aan 75-jaar Plaatselijk Belang, dan horen wij dit
heel graag van je. Deze oproep geldt uiteraard voor alle leeftijden!!!
Je kunt je idee of voorstel sturen naar pb@skarsterbrege.nl maar je kunt ons uiteraard
ook persoonlijk benaderen.

4 – Overlast jongeren
In de afgelopen periode is Plaatselijk Belang door verschillende inwoners benaderd over
overlast die zij ervaren van jongeren die zich ’s avonds op en rondom het schoolplein en
het speelveldje bevinden. Het gaat hier dan naast klachten t.a.v. geluidsoverlast, ook om
bepaald gedrag van deze groep jongeren o.a. m.b.t. het oneigenlijk gebruik van de
speeltoestellen op en rondom het schoolplein en het speelveldje.
Plaatselijk Belang heeft als gevolg hierop ook een aantal keren de jongeren benaderd
met het verzoek rekening te houden met bovenstaande. Echter de rol van handhaving
ligt niet bij Plaatselijk Belang. Wij vragen daarom ook de ouders waarvan hun kinderen ’s
avonds op het schoolplein en/of het speelveldje zijn, hier alert op te zijn en ook zelf hun
kinderen hierop aan te spreken.
In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente is geregeld dat er geen
overlast en vernielingen veroorzaakt mag worden. Dit kan dan ook gemeld worden bij
de gemeente DFM en via het landelijke meldnummer van de politie: 0900-8844. De
gemeente en de politie kunnen vervolgens zorgen voor handhaving.
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5 - Voortgang project Herinrichting Roazebosk
Veel lof voor het plan voor het herstel van het Roazebosk!
Na een aantal maanden van noeste arbeid van de projectgroep Herstel Roazebosk is het
plan aangeboden aan de gemeenteraad. In de gemeenteraadsvergadering van 16
september j.l. is het plan erg goed ontvangen en door alle partijen ondersteund.
Veel lof was er voor de intensieve samenwerking tussen gemeente, Staatsbosbeheer en
belangenbehartigers om er een mooi geheel van te maken en vooral ook voor de manier
waarop aan deze samenwerking invulling is gegeven.

Voorbereidende werkzaamheden in volle gang
Eén van de uitdagingen in het project was het herstel van de bodem zodat de jonge
aanplant er straks ook goed kan gedijen. Daarvoor is een aantal ingrepen nodig.
De grond moet goed los worden gemaakt, watergangen moeten worden gegraven, de
vijver nabij de Sewei moet worden vergroot en er moet grond worden opgebracht om de
Haulstersingel weer, in dezelfde vorm als het bestaande deel, door te kunnen trekken.
Deze ophoging geschiedt met grond die in het gebied vrijkomt. Al deze werkzaamheden
zijn momenteel in volle gang.

Meer kansen voor de ontwikkeling van biodiversiteit
Bij het opstellen van het inrichtingsplan heeft ontwikkeling en versterking van de
biodiversiteit en verrijking van de bodem centraal gestaan.
Feit blijft dat het Roazebosk in de jaren 70 van de vorige eeuw geïsoleerd is komen te
liggen door de aanleg van de A6. Daardoor is een ecologische waardevolle
verbindingsroute voor flora en fauna tussen Haulsterbossen en het Roazebosk
doorsneden en tot op de dag van vandaag niet weer hersteld.
Om straks het Roazebosk verder uit haar isolement te halen en nog meer kansen te
creëren voor een verdere ontwikkeling is door de projectgroep gekeken naar het
omliggende gebied.

De Woudfennen
Zo is in samenwerking met de gemeente en ondernemers van het bedrijventerrein de
Woudfennen gekeken naar de mogelijkheden om de punt grond langs het industrieterrein
(eveneens onderdeel van de voormalige snelweg) mooi op het Roazebosk aan te laten
sluiten.
Er waren reeds ideeën voor een bloemen- en insectenweide aldaar en dat wordt thans
nog uitgebreid met bossages en het herstel van de zichtlijn van de oude trambaan door
aanplant van een aantal bomen aldaar.
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Ook daar zijn de werkzaamheden in volle gang. De grond is geschikt gemaakt voor het
inzaaien van het kruidenmengsel en dat inzaaien heeft inmiddels ook plaatsgevonden.
Later dit jaar zullen ook de struiken al worden geplant en in het volgend plantseizoen,
tegelijk met de aanplant van het Roazebosk, zullen ook de bomen worden geplant.

A7 tracé richting rotonde
Maar er liggen meer kansen. De rest van het voormalige tracé richting de Hajé, leent zich
bijzonder goed voor uitbreiding van het bosgebied van het Roazebosk. Het zou een erg
mooie entree van Joure kunnen worden, een prachtig wandelgebied én meer kansen voor
biodiversiteit.
De Projectgroep heeft de smaak te pakken en aangegeven dat zij ook voor dit gebied
haar ideeën op papier gaat zetten.
Wordt vervolgd!

6 – Nieuws vanuit de gemeente
Vorig jaar is onderzoek gedaan naar de fietsveiligheid in onze gemeente. Het rapport is
inmiddels opgeleverd en zal binnenkort ter besluitvorming aan burgemeester en
wethouders worden voorgelegd.
In het rapport zijn de fietsknelpunten nader geprioriteerd. Eén van de knelpunten met
hoge prioriteit is de situatie bij de komgrens Scharsterbrug vanuit Joure, waar de
fietsers de rijbaan op gaan. Dit punt wordt door fietsers als erg onveilig ervaren.
In het onderzoeksrapport wordt voorgesteld om de komgrens Scharsterbrug aan te
passen. Plaatselijk Belang heeft hiervoor van de gemeente een voorstel ontvangen.
Er wordt nog gekeken of de aanpassing van de komgrens meegenomen kan worden met
het onderhoud aan het fietspad.

7 - DFM op GLAS
Snel internet voor iedereen in Friesland! Dát is de ambitie van De Fryske Mienskip op
Glas.
Zoals iedereen waarschijnlijk wel heeft gemerkt, zijn de werkzaamheden voor het leggen
van de glasvezel kabel in Scharsterbrug al in volle gang en bijna in de afrondende fase.
Vanaf nu kunnen alle aangemelde bewoners de verwachte oplevermaand en de status
van hun eigen adres bekijken via de postcodecheck op www.gavoorglasvezel.nl
Meer informatie over de huidige stand van zaken in ons dorp, kunt u ook vinden op de
facebook pagina van Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Voor vragen en/of persoonlijk
advies, kunt ook terecht bij Wilco Kuipers, Hollandiastraat 40.
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8 - 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 Plaatselijk Belang, 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!
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Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug
Bestuur
voorzitter - Wilco Kuipers
secretaris - Anetta de Jong
penningmeester - Pieter de Lange
algemeen lid en vice voorziter - Ybranda van der Honing
algemeen lid - Remco Burger
algemeen lid - Nico Postma
algemeen lid - Nienke Plantinga

Havencommissie

Speeltuincommissie
(Trijegea en
Pompstraat)

Commissie
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

Volkstuincommissie

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 kerstboomverlichting

Koskiterij en Fiskjefange

Roel Dijkstra

Groepsbeheerder:
Gerben Veenstra

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

contactpersoon: Wilco

contactpersoon: Wilco

contactpersoon: Nico

Coördinator: Ineke van Bruggen

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

contactpersoon: Anetta

Wiebren Dijkstra
Rintsje Hoekstra
Roelof Klos
Wilco Kuipers

contactpersoon: Wilco
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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 en vice-voorzitter
• Hollandiastraat 48, telefoon: 06-25110370
Nico Postma, algemeen lid
• Trijegea 29, telefoon: 06-50855922
Nienke Plantinga, algemeen lid
• Trijegea 87, telefoon: 06-53396787
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
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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!’
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