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gehouden op maandagavond 13 maart 2017 

in de kantine van Vreugdenhil te Scharsterbrug, aanvang 20.00 uur. 
 

Aanwezig: 
Bestuur:  Wilco Kuipers, Roel Dijkstra,  Regina Jeeninga, Lisette ten Hoeve,  

Afwezig met kennisgeving: Henk Zandstra 
Gemeente: Johannes van der Pal (wethouder), Hendrik Hoekstra (dorpencoördinator), Klaas 

Samplonius (wijkbeheer) 
 Gerben Veenstra (raadslid CDA De Fryske Marren), Jan Volbeda (FNP Riedslid De 

Fryske Marren), Aaldert Engberts (PvdA) 
Gasten:  Sipke Schotanus en Hessel Faber (Stichting Cultureel Scharsterbrug; Brêgepop), 

Arnold Vriend (Dominee PKN Scharsterbrug), Martin de Vries (De SintNykster.nl), 

Willem Steneker (Club van aanjagers van de Tsjûkemar), Dirk Jan Lepstra 
(Knooppunt Joure), Martin de Vries (DeSintnykster.nl), Amarins Goerres 
(Vreugdenhil) 

Leden:  Kees Agricola, Henk de Wolff, Anton Scheltinga, Roelof Klos, Froukje Braaksma, 
Froukje de Boer, Hein Lolkema, H. de Lange, P. van der Meer, Karel Bijker, Cees 
Lenis, Lien Lenis-Bosma, Hennie Speerstra-de Graaf, Gerrit Speerstra, Nico 
Agricola, René Zwaan, Esther Beneker, D. Bokma, J. Zonderland, Bauke Jansen, 

Jacob Mink, Jellie Haitsma, Hessel Faber, Sonja Klijnstra, Sipke Schotanus, Susan 
Luinenburg, Ineke van Bruggen, Johnny Luinenburg, Bouke Agricola, T. Schotanus. 

  Afwezig met kennisgeving: Frederik Kampstra, Marian Speerstra 

 
1. Opening en mededelingen. 
Wilco Kuipers, voorzitter van Plaatselijk Belang Skarsterbrêge, heet alle aanwezigen van harte 
welkom, in het bijzonder de gasten van de gemeente Skarsterlân: Hendrik Hoekstra 
(dorpencoördinator), Johannes van der Pal (wethouder) en Klaas Samplonius (wijkbeheerder). 
 

Speciaal welkom voor de sprekers van vanavond: Dirk Jan Lepstra (Knooppunt Joure), Willem 
Steneker (Club van aanjagers van Tsjûkemar), Sipke Schotanus en Hessel Faber van Stichting 
Cultureel Scharsterbrug (Brêgepop). 
 
Huishoudelijke mededelingen:  

 Koffie, thee en cake is voor rekening van Plaatselijk Belang. 
 Roken graag buiten in de pauze.  

 Na afloop zijn de drankjes voor eigen rekening.  
 

2. Verslag vorige ledenvergadering d.d. 21 maart 2016. 

Het verslag wordt vastgesteld, er zijn geen opmerkingen. 
 
3. Financieel verslag 2016 (is uitgereikt in de vergadering) 

Penningmeester Roel Dijkstra doet verslag van de financiële zaken. 
Roel geeft extra uitleg bij een aantal grote posten of veranderingen in het budget ten opzichte van 
voorgaande jaren: 

 Sponsorgelden zijn ontvangen voor aanleg bijenweide en voor revitalisatie haven. 
 Wifi voor het haventerrein en sportvelden is nog niet gerealiseerd, hiervoor is een reserve 

opgenomen in de begroting van 2017 
 Administratiekantoor Wijnja heeft het financieel verslag opgemaakt. Er zijn een paar 

nieuwe posten. Bijvoorbeeld de post ‘diverse activiteiten’ is lager dan voorgaande jaren. 
Oorzaak is dat de kosten voor de fitness-lessen als aparte kostenpost zijn opgenomen.  

 Vandalisme van havengebouw. Kosten zijn gedeclareerd maar de reparaties heeft PB zelf 
voor moeten schieten. 

  



4. Verslag kascommissie (Herman de Leeuw en Jacob Mink) 

Jacob Mink doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. De kascommissie heeft geen 

oneffenheden kunnen vinden. De kascommissie heeft de financiën goedgekeurd. 
 
5. Benoeming reserve-kascommissie-lid 
Aftredend is Herman de Leeuw. 
Kascommissie voor 2017: Jacob Mink en Frederik Kampsta (Frederik Kampstra is in 2016 benoemd 

tot reserve kascommissielid). 
Nieuw reserve-kascommissielid: René Zwaan. 
 
6. Bestuursverkiezingen 
Aftredend en niet herkiesbaar: Regina Jeeninga, Esther Beneker en Lisette ten Hoeve. 
Het bestuur stelt voor de volgende nieuwe kandidaten te benoemen als bestuursleden van PB 
Scharsterbrug: Remco Burger, Anetta de Jong en Pieter de Lange. 

Remco Burger, Anetta de Jong en Pieter de Lange worden alle drie bij acclamatie door de 
aanwezige leden gekozen tot bestuurslid van Plaatselijk Belang Scharsterbrug. 
Het bestuur is nog op zoek naar een 7e bestuurslid. 
 

7. Presentatie: Knooppunt Joure (Dirk Jan Lepstra) 
Dirk Jan Lepstra is Projectmanager Knooppunt Joure. 
De planning en voortgang van de realisatie van knooppunt Joure is te volgen via de volgende link: 

http://www.knooppuntjoure.nl/planning/ 
Op de site  is het tracé opgeknipt in vier deelgebieden die elk besproken worden in een eigen 
kaart. Het gaat  om: 

 Hollandiastraat 

 Knooppunt A6 / A7 

 Aansluiting Joure 

 Verdiepen Langwarder Wielen 
 
Dirk Jan Lepstra laat de leden van PB in vogelvlucht de status van de realisatie van de tunnel in de 

Hollandiastraat zien. Met behulp van overzichtskaarten maakt hij duidelijk hoe de toekomstige 
situatie zal zijn. Knooppunt Joure alsook Gebr. Van der Lee doet er alles aan om de overlast voor 
het reguliere verkeer tot een minimum te beperken. 

 
Gerben Veenstra: Gerben maakt complimenten naar Knooppunt Joure over de goede en open 
communicatie over de werkzaamheden. Ook complimenten voor het bestuur van PB dat het dorp 
goed op de hoogte wordt gehouden. 

 
De zaal vraagt naar het hijsen van de liggers. Dit is spectaculair en er komen waarschijnlijk veel 
mensen op af. Dirk Jan Lepstra geeft aan dat dit in goede banen geleid moet worden en daar wordt 
ook aandacht aan besteed. Het plan is om tribunes te plaatsen maar er wordt in elk geval 
gelegenheid gegeven voor mensen om te kijken. 
 
Op de dag van de bouw, 20 mei 2017, is er een Open Dag en worden de locaties opengesteld om 

te kijken bij de bouw. Daardoor wordt de voortgang van het project ook duidelijker. 
 
Bouke Agricola: Liggen jullie nog op planning?  
Antwoord: De aannemer geeft aan dat ze nog steeds op planning liggen. Tot nu toe geen signaal 
ontvangen dat het uit gaat lopen. 

 

8. Presentatie: Terugblik Plaatselijk Belang 2016 
Via de nieuwsbrief in de dorpskrant wordt het dorp op de hoogte gehouden van de projecten en 
onderwerpen waar Plaatselijk Belang zich mee bezig houdt. Het bestuur geeft via een 
powerpointpresentatie en film een samenvatting van het project revitalisatie haven en ontwikkeling 
van een bijenweide en bijenpark. 
 
9. Gemeentezaken 

Hendrik Hoekstra (dorpencoördinator) geeft een presentatie over afvalscheiding, subsidie 
inwonersinitiatieven, het kindpakket en verbreding van de functie van dorpencoördinator. 
Afval: Per inwoner wordt veel afval opgehaald (grijze container = sortiebak). In totaal 580 kg per 
inwoner. Doel van de gemeente is om dit zoveel mogelijk te scheiden. Via Omrin vindt al een 
afvalscheiding plaats van 72%; plastic en metaal worden uit het afval gehaald.  
Wat in de grijze container mag zijn plastic, metaal en drinkkartons en spullen die niet op een 
andere manier zijn aan te bieden. 

Wat ziet men nu in de grijze container: GFT 37%, overig 25%, kunststof 20%, glas 3%, textiel 

6%, papier 9%.  

http://www.knooppuntjoure.nl/planning/


Hendrik Hoekstra geeft aan dat  KCA (klein chemisch afval) vanaf het huisadres opgehaald kan 

worden op de eerste dinsdag van de maand (bellen naar 140514 voor het maken van een 

afspraak). 
De gemeente geeft in 2017 ieder huishouden een biobakje voor op het aanrecht om klein GFT afval 
in de groene container te krijgen. 
Alle informatie die Hendrik Hoekstra heeft gegeven is terug te lezen op de site van de Fryske 
Marren http://www.defryskemarren.nl/onderwerpen/afval_42770/ 

Subsidie inwonersinitiatieven: Het betreft subsidie voor een eenmalige activiteit voor het 
stimuleren van de sociale samenhang en/of leefbaarheid in de gemeente. De activiteit moet in de 
gemeente zelf zijn, een maatschappelijk doel hebben, draagvlak hebben, lokaal meerwaarde 
hebben én de initiatiefnemers moeten actief meedoen. Als er ideeën zijn dan kan contact 
opgenomen worden met Hendrik Hoekstra. 
Roel Dijkstra: zit er een minimum-en/of maximumbedrag aan vast?  
Antwoord: Nee er is geen minimum of maximum vastgesteld. 

Ook via het Iepen MienskipsFuns (IMF) kan subsidie worden aangevraagd voor een 
project/initiatief: de aanvraag moet door een vereniging of stichting worden gedaan of door een 
groep van tenminste vijf mensen. Vereiste is dat een deel van de realisatie van het project/initiatief 
wordt gedaan via zelfwerkzaamheid. De subsidie is max 40% van de subsidiale kosten. Daarnaast 

moeten het maatschappelijke initiatieven betreffen die raken aan sport, cultuur, milieu, educatie. 
Kindpakket: In mei/juni 2017 volgt besluitvorming in de raad over het kindpakket. Het 
kindpakket is aan te vragen via kindpakket.nl. Er komt nog een campagne. Doel van het 

kindkpakket is om elk kind mee te kunnen laten doen want 1 op de 8 kinderen in Nederland kan 
door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes 
heel gewoon zijn. Het kindpakket is een gezamenlijk initiatief van verschillende gemeenten en de 
deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te 
vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen zij volwaardig deelnemen aan de 
maatschappij. 

De fondsen uit het kindpakket dragen onder andere bij aan: schoolreis, schoolspullen, zwemles (A 
diploma), contributies voor de sportvereniging, sportattributen, culturele activiteiten zoals muziek- 
of dansles, verjaardagsbox (o.a. taart, cadeautje, traktaties voor op school) en zomer(spel) 
activiteiten.  
Verbreding van de functie van dorpencoördinator: De dorpencoördinator is er voor 
dorpsbelangen en dorpshuizen maar nu ook voor andere vrijwilligersorganisaties.  

 

Wethouder van der Pal: 
Statushouders: De discussie over de statushouders heeft een andere wending gekregen. De 
zoektocht naar geschikte locaties voor semi-tijdelijke woningbouw heeft tot veel weerstand geleid. 
Ondertussen is in samenwerking met de woningbouwcorporaties een oplossing gevonden voor 
direct woningzoekenden. Het is niet meer nodig om naar alternatieve locaties op zoek te gaan. Er 
wordt geen gebruik gemaakt van de locatie in Scharsterbrug (achter Tjsoele). Dit is echter geen 
garantie voor de lange termijn.  

Overlast Hollandiastraat: Het huis dat is benoemd tot drugspand is gesloten. Op 28 juni wordt 
opnieuw bekeken of de inwoners terug kunnen keren in het huis. De bewoners hebben bezwaar 
aangetekend bij de gemeente. De bezwarencommissie moet beoordelen of de gemeente juist heeft 
gehandeld. Zo niet, dan kunnen de inwoners op 19 april al terugkeren in hun woning. 
Woningbouw: De gemeente De Fryske Marren heeft kritisch gekeken welke woningbouwplannen 
op korte termijn realiseerbaar zijn. Woningbouw in Scharsterbrug (uitbreiding van de dorpskern) is 

op de B-lijst geplaatst. Woningbouw aan de Roazebosk is helemaal van de baan.  
Vanaf 2026 is er weer een mogelijkheid tot woningbouw in Scharsterbrug (uitbreiding dorpskern). 

Eens per twee jaar wordt opnieuw de vraag/behoefte naar woningbouw bekeken samen met de 
provincie. Bij uitval van een project in de gemeente kan er ruimte ontstaan voor woningbouw en 
zou Scharsterbrug weer terug in beeld kunnen zijn. Tot op heden is er geen vraag/behoefte bekend 
bij de gemeente.  
 

Philipus van der Meer: Is de grondprijs in Scharsterbrug niet veel te hoog? Dit maakt het voor 
starters onmogelijk. De prijs voor een kavel  in Scharsterbrug is ook hoger dan de kavelprijs in 
Joure. 
Antwoord: kavels liggen aan het water en dat drijft de grondprijs op. Kans op verlagen van de 
kavelprijs lijkt geen kans van slagen te hebben. Dit punt wordt door de gemeente meegenomen.  
 
Regina Jeeninga: Wat zijn de stappen die nodig zijn om woningbouw over twee jaar weer te 

heroverwegen want belangstelling voor wonen aan het water is zeker wel aanwezig. 
Antwoord: Gemeente gaat niet zelf de boer op om belangstelling te polsen. Als er echt grote vraag 
is vanuit het dorp dan kan de gemeente besluiten om woningbouw in Scharsterbrug naar voren te 
halen. Daar moet dan een inwisselproject tegenover staan; dat is een project dat in de gemeente 

stopgezet kan worden waardoor woningbouw in Scharsterbrug weer mogelijk wordt. 
De gemeente beoordeelt wat een kansrijk project is en wat niet. En Scharsterbrug is bij de 

gemeente niet bekend als een dorp dat woningbouw nodig heeft. Bovendien vinden alle 52 dorpen 

http://www.defryskemarren.nl/onderwerpen/afval_42770/


het belangrijk voor hun dorp dat er woningbouw is in verband met behoud van de scholen, voor 

leefbaarheid. 

 
10. Presentatie WhatsApp groep ‘buurtpreventie’ 
In Scharsterbrug hebben inmiddels meer dan 100 leden zich aangemeld voor de buurtpreventie-
app.  
Aanmelden kan via de website scharsterbrug.nl. Dan wordt je automatisch toegevoegd. Gerben 

Veenstra is app-beheerder. 
Wilco Kuipers benadrukt nog een keer de regels voor de whatsapp groep: 
SAAR = Signaleren, Alarmeren (112 bellen, politie informeren), Appen, Reageren (als je wat hebt 
gezien, welke richting gaat verdachte op). 
 
11. Presentatie: Brêgepop (Stichting Cultureel Scharsterbrug) 
Hessel Faber en Sipke Schotanus presenteren het programma. Over drie weken is Brêgepop. De 

festivalkrant, welke huis aan huis wordt verspreid, komt uit op 21 maart. Het festival wordt 
mogelijk gemaakt door 4 organisatoren en daarnaast 120 vrijwilligers. 
De kidsmiddag gaat naar de vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur en is gratis voor iedereen (kinderen en 
ouders). 

Er is dit jaar een vergunning voor 6000 mensen voor het hele weekend. Waarbij er op 
zaterdagavond 4000 en op vrijdagavond 2000 mensen op het festivalterrein worden verwacht. 
 

12. Presentatie: Club van Aanjagers van de Tsjûkemar (Willem Steneker) 
Willem Steneker, aanjager bij de club van aanjagers van de Tsjûkemar, presenteert de plannen die 
gemaakt zijn om het Tsjûkemar aantrekkelijk te maken. 
In het uitvoeringsplan is de visie en zijn de ideeën uitgewerkt tot een concreet plan. Het 
uitvoeringsplan is een begin waarmee men richting aan de toekomstige ontwikkeling en invulling 
van de Tsjûkemar-Regio wil geven. De komende jaren moet er nog veel werk worden verzet om 

het plan te realiseren. De stichting wil in nauwe samenwerking met de gemeente De Fryske 
Marren, bewoners, ondernemers en de provincie Fryslân/Streekwurk nu en in de toekomst de 
schouders eronder zetten en de plannen waarmaken. 
Doel van de aanjagers is om recreanten langer te laten (ver)blijven in de regio Tsjûkemar en 
recreanten doelbewust naar het Tjukemar te laten komen. De ambitie is om de Tsjûkemar te 
transformeren van een  doorvaartmeer naar een verblijfslocatie voor diverse doelgroepen 

(=bestemmingsmeer). Dit resulteert erin dat de Tsjûkemar meer mogelijkheden biedt voor 

dagrecreatie en de “randen” van het meer aantrekkelijk zijn voor de recreant. 
En dat het een goed vestigings- en leefklimaat is om (meer) te ondernemen, te wonen en te 
werken wat zal leiden tot een economische impuls voor het gebied 
Het complete uitvoeringsplan is na te lezen op de website van de club van aanjagers: 
http://www.tsjukemarplannen.nl. 
René Zwaan: Hoe komen jullie aan geld? 
Antwoord: Provincie en gemeente én investeerders/ondernemers. Het traject loopt nu om geld te 

genereren. 
Esther Beneker: Wat houdt het stuk natuurontwikkeling in? 
Antwoord: KRW opgave (kader richtlijn water) verplichting om aan natuurontwikkeling te doen. Dat 
houdt in dat er een oever van ondiep naar dieper gaat met riet. Ook wordt samen met de 
hengelsportvereniging een plan gemaakt voor natuurontwikkeling.  

 

13. Rondvraag 
Kees Agricola: Glasvezel, snel internet, wat is de status hiervan? 

Antwoord: de provincie heeft dit op zich genomen. In het dorp is glasvezel aangelegd voor op 
afstand bestuurbaar maken van de brug in het centrum van het dorp. Het is op dit moment verder 
niet actueel. 
Hendrik Hoekstra vult aan: De Friese Meren op glas is op dit moment bezig met Kabel Noord om 
gezamenlijk wat te doen voor de hele provincie. Afhankelijk van financiële middelen die de 

provincie hiervoor beschikbaar stelt. In mei 2017 is er meer bekend hierover. 
Anton Scheltinga: 5G, wordt hier ook rekening mee gehouden? 
Antwoord van Hendrik Hoekstra: men richt zich nog steeds op glasvezel. 
Henk de Wolff: Ik zie veel fietsers op de weg die niet over het nieuwe fietspad naar St. Nicolaasga 
gaan.  
Antwoord: Het is geen verplicht fietspad. Maar wel veiliger dat men voor het fietspad kiest en niet 
over de weg. 

Henk de Wolff: Met betrekking tot veiligheid en gladheidsbestrijding. Bij het begin van het dorp 
vanaf de kant van St. Nicolaasga (bij Roel Dijkstra) vliegt de trekker met strooizout de weg op en 
de laatste 50 meter van het fietspad (vanaf het bord van de bebouwde kom tot de kruising met de 
Stringen) wordt niet gestrooid. Dit punt is genoteerd door de gemeente. 

 
14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering is om 22:25 uur. 

http://www.tsjukemarplannen.nl/

