Plaatselijk Belang Scharsterbrug
Missie, Visie en Strategie

Missie
Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en
gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug dan wanneer
iedereen zonder overkoepelende structuur acties zou ontplooien. We hebben ons
verenigd in Plaatselijk Belang Scharsterbrug om gezamenlijk de behartiging van het
collectieve belang vorm en inhoud te geven.
Onze primaire functie is behoud van en waar mogelijk, verbetering van de
leefbaarheid in het dorp.
Wij willen dit primair realiseren voor zowel de huidige bewoners als toekomstige
bewoners. We gaan ervan uit dat we daarmee indirect ook de belangen behartigen
van een ieder die voor kortere tijd in ons dorp verblijft of daar doortrekt.
Wij willen bijdragen in de vervulling van fundamentele behoeften van ieder mens,
zoals beweging, ontspanning, veiligheid, stabiliteit, sociale contacten, erbij horen,
jezelf kunnen zijn en waardering en erkenning.

Visie
Ontwikkelingen in de samenleving
Huidige ontwikkelingen op velerlei gebied (onderwijs, gezondheid en zorg, natuur &
milieu, veiligheid, individualisering, participatie, etc.) raken uiteraard ook ons dorp. Ze
hebben invloed en de vraag is op welke wijze Plaatselijk Belang in een veranderende
samenleving haar meerwaarde blijft behouden of zelfs kan verbeteren.
Een aantal ontwikkelingen willen we hier heel beknopt noemen:
•

Zorg: het traditionele concept van een verzorgingshuis is hard aan het
verdwijnen. Ouderen willen (en in een aantal gevallen ‘moeten’) langer thuis
wonen en dat betekent meer thuis- en mantelzorg en ook burenhulp. Jongeren
zijn erg bezig met social media, bewegen minder, zijn minder vaak lid van een
vereniging;

•

Individualisering en Participatie: in een samenleving waar men in toenemende
mate individualiseert en minder gemeenschappelijk doet is het moeilijker om
mensen bereid te vinden tijd en energie te steken in het organiseren van
activiteiten in het dorp;

•

Gezondheid: recent onderzoek heeft uitgewezen dat de jonge generatie een
stuk ongezonder leeft dan oudere generaties. Wat betekent dat voor de druk
op de gezondheidszorg in de toekomst en waar zitten onze mogelijkheden om
dat te beïnvloeden?

•

Natuur en Milieu: Onze omgeving staat steeds meer onder druk. Verlies van
bioversiteit, verdwijnen van de weidevogels en nog vele tientallen andere
ontwikkelingen die invloed hebben op de kwaliteit van ons landschap en
daarmee ook op ons.

•

Onderwijs: Op dit moment zit de basisschool van Scharsterbrug nog niet in de
gevarenzone, maar het hart van het dorp is de school, waar kinderen samen
leren en samen spelen en waar ouders elkaar ontmoeten. De school levert
een uitermate belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp.

•

Vluchtelingen: ook Scharsterbrug kent een aantal vluchtelingen die in ons dorp
gehuisvest zijn. Wat is onze rol om deze mensen goed te laten integreren en
onderdeel te laten zijn van onze dorpsgemeenschap?

De kern van een leefbaar en actief dorp is een brede groep mensen die zich
betrokken en verantwoordelijk voelt voor zijn/haar directe omgeving en zich op
verschillende terreinen in wil zetten voor de gemeenschap. Dat kan op individuele
basis (bijv. burenhulp), maar ook in groeps- of verenigingsverband.
Op de ontwikkelingen zoals die om ons heen plaatsvinden, zullen we ook als
Plaatselijk Belang in moeten spelen. Hoe bereiken we onze dorpsgenoten? Wat
maakt iemand enthousiast? Waar hebben mensen behoefte aan? Hoe organiseren
we dat of hoe faciliteren we dat? Hoe zorgen we ervoor dat we er voor elkaar zijn als
dat nodig is?
We zijn van mening dat we juist nu mensen in beweging moeten krijgen, mobiliseren
om in wat voor vorm dan ook een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap. Hoe
breder het draagvlak des te beter dat is voor de sociale cohesie in het dorp.
Plaatselijk Belang is slechts een onderdeel. Er zijn allerlei sociale verbanden, de
school, de kerk, de sportvereniging, een ouderencommissie, een jongerencommissie,
etc.. die elkaar kunnen versterken.

Ambitie en Kernwaarden
Onze ambitie is om met al die andere verbanden die er zijn een goed contact te
onderhouden, ze te faciliteren zodat ze hun activiteiten uit kunnen breiden en ons te
laten inspireren door ideeën die elders ontstaan.
Daarnaast willen we een constructieve en serieuze gesprekspartner zijn voor de
gemeente en de collectieve belangen van het dorp goed behartigen.

Daarbij willen we een financieel gezonde vereniging blijven die een veelheid aan
ideeën en activiteiten initieert, stimuleert, faciliteert en ten uitvoer brengt,
Dat willen we doen vanuit de kernwaarden:
•

Samenwerking: samenwerken met allerlei andere bestaande of nieuw op te
zetten verbanden. Aansluiten bij thema’s die belangrijk zijn voor de school
bijv.. en door samenwerking elkaar versterken.

•

Betrokkenheid: zo veel mogelijk mensen mobiliseren om voor kortere of
langere tijd zich in te zetten voor een onderwerp of activiteit. En door die inzet
nieuwe mensen leren kennen, gekend te worden, gewaardeerd te worden en
van betekenis te zijn voor de dorpsgemeenschap.

•

Veiligheid: ons inzetten voor een in alle opzichten veilige woonomgeving;

•

Vitaliteit: ons inzetten voor gezonde en vitale burgers;

•

Duurzaamheid: activiteiten organiseren of ondersteunen of projecten opzetten
waarbij we expliciet kijken naar de impact op de omgeving en daarbij te zorgen
dat onze activiteiten zo duurzaam mogelijk zijn.

Deze kernwaarden betekenen niet alleen een richtsnoer voor onszelf en onze
activiteiten, maar vormen dat tevens voor de activiteiten die wij ondersteunen.

Strategie
Een belangrijke randvoorwaarde voor het ten uitvoer brengen van allerlei projecten
en activiteiten is een financieel gezonde vereniging.
De inkomsten die we als PB genereren zijn voor het overgrote deel afkomstig uit de
haven. Een blijvend gezonde vereniging betekent dat we buitengewoon goed op
onze haven moeten passen. Een goede organisatie van het beheer en uitstekende
en goed functionerende voorzieningen zijn een absolute ‘must’ voor het uitvoeren van
allerlei andere activiteiten voor ons dorp.
De manier waarop we het beheer van de haven hebben georganiseerd is neergelegd
in een apart document.
Hoe willen we de geschetste situatie bereiken? We hebben als PB de mogelijkheid
om allerlei initiatieven te nemen of initiatieven van anderen te ondersteunen.
Wanneer we echter samenwerken kunnen we nog verder aan kracht winnen. Het
onderhouden van intensieve contacten met andere sociale verbanden, zowel binnen,
maar soms ook buiten het dorp (denk aan andere Plaatselijk belangorganisaties) en
het aansluiten op elkaar kan onze slagkracht versterken.
We willen daarom ruime aandacht besteden aan de andere sociale verbanden
binnen ons dorp, hun wensen, behoeften, knelpunten, etc.. Dat betekent een
regelmatig overleg met de school, de kerk, de sportvereniging, diverse commissies,

etc. Daarnaast is het goed om te zorgen voor binding tussen al die vrijwilligers die
zich inzetten in het dorp en daar zeker één keer per jaar iets voor/ mee te
organiseren. Mensen die zich betrokken voelen en daar invulling aan geven willen we
betrokken houden en zorgen dat zij zich gesteund voelen.
Betrokkenheid bij elkaar en bij het dorp wordt ook gestimuleerd door gezamenlijk
feest te vieren of andere activiteiten te ontplooien. De dorpsfeesten en andere
feestelijkheden, activiteiten van de jeugd- en van de ouderencommissie alsook
activiteiten vanuit de kerk dragen allen erg bij aan onderlinge verbondenheid en zijn
daarom belangrijk voor ons dorp.
We zullen naast onze Algemene Ledenvergadering blijvend moeten zorgen voor
geregelde communicatie met onze achterban, via de dorpskrant, maar ook via onze
eigen website of via Facebook. Ook een whats app-groep om verdachte situaties te
melden en daarmee bij te dragen aan de veiligheid in ons dorp kan onderdeel
uitmaken van het inzetten van nieuwe communicatiemethoden.
De kernwaarde veiligheid heeft betrekking op zowel fysieke als sociale veiligheid.
Als PB zullen we ons in voorkomende gevallen sterk maken voor behoud of
verbetering van de fysieke veiligheid van een ieder die Scharsterbrug passeert. Een
veilige verkeerssituatie, voldoende openbare verlichting maken daar onderdeel van
uit.
Ook voor sociale veiligheid, het zich veilig en beschermd voelen in het dorp zullen we
ons inzetten. De eerder genoemde whats app groep kan daaraan bijdragen, maar
juist ook het smeden van goede sociale verbanden: elkaar kennen.
Vitaliteit is een erg belangrijke kernwaarde. Vitaliteit betekent energie hebben om
dingen te doen en te ondernemen. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om je
vitaal te voelen. Daarom willen we als PB allerlei initiatieven die bijdragen aan
vitaliteit graag ondersteunen. Zo zijn er gratis fitnesslessen in het outdoor fitnesspark
in het dorp en hebben we in samenwerking met de school hier ook een aantal
gymlessen laten verzorgen.
Duurzaamheid tenslotte is eveneens een belangrijke kernwaarde. Ook de
toekomstige generaties, mens en dier, moeten een goede kwaliteit van leven hebben,
ook in Scharsterbrug en dat betekent dat we bij de activiteiten die we ondernemen of
ondersteunen kijken in hoeverre deze duurzaam zijn. Zo hebben we een fitnesspark
met erg duurzame materialen en wordt dit jaar een nieuwe aanlegsteiger en
damwand gemaakt van gerecycled kunststof, hetgeen erg duurzaam en
onderhoudsarm is. Duurzaamheid betekent ook aandacht voor de instandhouding
van biodiversiteit op zijn minst door het leveren van een bijdrage daaraan. We doen
dat onder andere door het realiseren van een bijenweide- en bijenpark, in combinatie
met aandacht op school over het belang van bijen.
Vanuit onze Missie, Visie en Strategie zullen we ieder jaar een jaarplan opstellen dat
we in maart voorleggen aan onze Algemene Ledenvergadering.

Jaarplan 2016
Voor 2016 staan de volgende nieuwe of bijzondere activiteiten op het programma:
•

Installatie en ondersteuning van een ouderencommissie;

•

Vernieuwing van de haven (trailerhelling, aanlegsteiger en verbeterde ligplaatsen
voor kleinere boten), aanleg Wifi in de haven, realisatie bijenweide en bijenpark,
nieuwe bebording voor de haven. E.e.a. in samenwerking met de
jeugdcommissie, de school, de jeu-de-boule club en diverse mensen die een
bijdrage gaan leveren aan dit project;

•

Overleg met de school over ondersteuning vanuit PB aan het thema ‘de gezonde
school’.

•

Overleg met diverse andere sociale verbanden in het dorp om de nieuwe
dorpsvisie te bespreken en tevens te kijken naar nieuwe activiteiten, wensen en
behoeften.

•

Het organiseren van iets voor alle vrijwilligers in het dorp die zich in een sociaal
verband inzetten voor het dorp;

•

Het opzetten van een whats app groep ter verbetering van de veiligheid in het
dorp.

•

Het professionaliseren van het beheer rondom de haven;

•

Het opstellen van een nieuw jaarplan voor 2017.

Dit alles geschiedt naast de:
•

Organisatie van de dodenherdenking;

•

Organisatie van het dorpsfeest door de feestcommissie;

•

Organisatie van de Koskitery en het Fiskjefange;

•

Organisatie van de fitnesslessen in het outdoor fitnesspark;

En naast het reguliere overleg dat met de gemeente plaatsvindt, o.a. ten aanzien van
de veranderingen rondom het Knooppunt Joure en de nieuwe bestemming van het
voormalig Roazebosk.

