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  N i e u w s b r i e f 
     
 P l a a t s e l i j k   B e l a n g 
          

Nr. 56 – april 2021  

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 Speeltuincommissie is verheugd dat 3 nieuwe vrijwilligers zich hebben aangemeld 

om het speelveld en de beide speeltuinen van Scharsterbrug te helpen onderhouden.  

Vanaf heden gaan Roel Dijkstra, Sietse Postma en Pier Sikma zich ook inzetten 

voor de activiteiten van de Speeltuincommissie.  

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 

opgesteld.  

 

 Brug- en kerstboomverlichting:  

Per vergissing is Gerben Klijnstra in de vorige editie van Brêgepraat niet vermeld bij 

de commissie van de Brug- en kerstboomverlichting, terwijl hij zich hiervoor wel heeft 

ingezet, hiervoor onze excuses! Inmiddels is dit aangepast in het organogram van 

Plaatselijk Belang. 

 

 

2 – Nieuws van de Penningmeester 
 

Namens het Bestuur een “hartelijk dank je wel” aan alle leden die de afgelopen tijd zijn 

over gegaan tot automatische afschrijving van het lidmaatschapsgeld. Hetzij door 

machtiging, hetzij door het bedrag zelf jaarlijks over te schrijven.  

 

Tevens een herhaald verzoek aan degenen die dit nog niet hebben gedaan, om hier ook 

naar toe over te gaan. In een tijd dat de meeste mensen steeds minder contant geld bij 

zich hebben of in huis hebben, doet u ons een groot plezier dat wij de € 5,00 contributie 

niet meer bij u aan de deur hoeven te komen ophalen. 

 

Voor vragen hierover kunt u ook contact met mij opnemen via de mail 

penningmeester@skarsterbrege.nl 

 

 

 

 

 

http://www.skarsterbrege.nl/
mailto:pb@skarsterbrege.nl
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3 - Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 
 

Helaas kon in maart jl. wederom onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vanwege de 

corona maatregelen niet doorgaan.  

Als Bestuur hebben wij er voor gekozen de ALV in het najaar van 2021 alsnog te laten 

plaatsvinden als uiteraard de maatregelen betreffende het coronavirus het dan toelaten.  

 

Wij hopen in de volgende Brêgepraat hier meer duidelijkheid over te kunnen geven en 

zullen dan ook een datum aankondigen. Ook via onze Facebookpagina ‘Plaatselijk Belang 

Scharsterbrug’ zullen wij u hiervan op de hoogte houden.  

 

Heeft u onderwerpen, vragen en/of aandachtspunten die u graag behandeld wilt zien op 

de ALV? Mail ze ons dan op pb@skarsterbrege.nl of neem contact op met iemand van het 

bestuur.  

 

Voor wat betreft de jaarlijkse kascontrole, hierover zal de Penningmeester persoonlijk 

contact opnemen met de aangestelde leden van de kascommissie.  

 

 

4 - Aangepaste dodenherdenking 4 mei  

 
Op 4 mei herdenken wij ook in Scharsterbrug de doden die zijn gevallen in de tweede 

wereldoorlog.  

 

Echter, de reguliere 4 mei herdenking met een stille tocht van alle dorpsbewoners vanaf 

de kerk naar het monument in Scharsterbrug mag, zoals het er op moment van schrijven 

van deze nieuwsbrief naar uitziet, helaas ook dit jaar niet doorgaan.  

Ook de gezamenlijke kranslegging en het plaatsen van de witte rozen door de kinderen 

mag waarschijnlijk ook dit jaar helaas nog niet doorgaan. 

 

Met inachtneming van alle corona maatregelen van onze overheid, zullen wij ook dit jaar 

in een aangepaste vorm de herdenking bij het monument laten plaatsvinden.  

 

Hieronder volgt een uiteenzetting van het aangepaste programma: 

 

Herdenking bij het monument 

Ook dit jaar mag alléén het Bestuur van Plaatselijk Belang aanwezig zijn bij de 

herdenking bij het monument. 

 

Kranslegging 

In heel het land luiden de klokken vanaf kwart voor acht tot 30 seconden voor acht uur.  

Om klokslag 20.00 uur zal bij het monument bij de brug door het Bestuur van Plaatselijk 

Belang 2 minuten stilte in acht worden genomen. Aansluitend zal Plaatselijk Belang een 

krans leggen bij het monument.  

 

Taptoe en het Wilhelmus 

Om 2 minuten voor 20.00 uur speelt Klaas Nieuwenhuis vanaf de Pompstraat de Taptoe. 

Na de 2 minuten stilte speelt Frederik Kampstra vanaf de kerk aan de Hollandiastraat het 

Wilhelmus. 

 

Vlaggen halfstok 

Wij stellen voor om in het gehele dorp de vlaggen halfstok te hangen. Vanwege de 

corona maatregelen, mag dat de gehele dag dus vanaf zonsopgang tot zonsondergang.  

 

Bloemen leggen 

U wordt in de gelegenheid gesteld om uw eigen bloemen te brengen bij het monument 

bij de brug tussen 16.00 – 19.30 uur. Er zullen vazen met water klaar staan.  

mailto:pb@skarsterbrege.nl
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Social Media 

De plechtigheid van de kranslegging zullen wij via Facebook Plaatselijk Belang 

Scharsterbrug met u delen, zodat u deze vanuit huis kunt meemaken.  

 

 

5 – 75 jaar Plaatselijk Belang    
 

In 1946 is Plaatselijk Belang Scharsterbrug opgericht.  

 

Zoals wij in de vorige Brêgepraat al aangaven, willen wij als bestuur van PB hier 

uiteraard bij stilstaan. 

 

Wij hadden gedacht hier iets leuks en feestelijks mee te kunnen doen in het dorp, maar 

helaas zijn de mogelijkheden hiertoe nog steeds zeer beperkt.  

 

Zodra er weer meer ruimte komt in de mogelijkheden, en wij minder beperkt worden in 

onze ideeën, zullen wij u hierover informeren. Houd onze website en Facebookpagina in 

de gaten!  

 

Wel hebben wij, met hulp van Kim van Aalderen, gewerkt aan een frisse, nieuwe 

uitstraling. Op vrijdag 16 april presenteren wij ons nieuwe logo op onze vernieuwde 

website www.skarsterbrege.nl In deze Brêgepraat presenteren wij hierbij alvast een 

voorproefje. 

 

 

 

  
 

 

 

6 – Evaluatie brugbediening op afstand  
 

Sinds 2018 wordt de brug in ons dorp op afstand bediend vanuit It Swettehûs in 

Leeuwarden. Omdat Plaatselijk Belang regelmatig meldingen kreeg van zaken die niet 

helemaal goed gaan, hebben wij hiervan een logboek bijgehouden.  

 

In 2019 hebben wij overleg gehad met de Provincie Fryslân en hebben wij ook een  

excursie in het bedieningscentrum gekregen. Er is toen ook een evaluatiemoment 

afgesproken, om te kijken of er verbeteringen merkbaar waren in de door ons 

aangekaarte punten.  

 

Onlangs is er weer overleg geweest en daarbij is een document opgesteld met daarin een 

greep uit de incidenten, gecategoriseerd in een viertal herhaaldelijk optredende 

gebeurtenissen: 

- Hulpdiensten die voor een draaiende brug moeten wachten 

- Lijnbussen die voor een draaiende brug moeten wachten 

- Brug draait pas weer omlaag wanneer de laatste boot al minuten verwijderd is 

- Enorme files op de Hollandiastraat bij incidenten op de A6 

 

De projectmanager van de Provincie Fryslân heeft dit document intern besproken en zal 

in de tweede helft van april weer met Plaatselijk Belang in overleg treden.  

http://www.skarsterbrege.nl/


PB Nieuwsbrief 56 blz. 4 

 

 

Incidenten kunnen nog steeds gemeld worden (het liefst met foto) op het mailadres 

brug@skarsterbrege.nl 

 

 

7 – Overlast jongeren  
 

Ook in de afgelopen periode is Plaatselijk Belang door verschillende inwoners wederom 

benaderd over overlast die zij ervaren van jongeren die zich 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 eerder ook al eens de jongeren benaderd met het verzoek 

rekening te willen houden met bovenstaande. Echter de rol van handhaving ligt niet bij 

Plaatselijk Belang. Wij vragen daarom ook de ouders waarvan hun kinderen op het 

schoolplein en/of het speelveldje zijn, hier alert op te zijn en ook zelf hun kinderen aan te 

spreken op buitensporig gedrag wat tot overlast kan leiden.  

 

In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente is geregeld dat er geen 

overlast en vernielingen veroorzaakt mag worden. Ervaart u als inwoner overlast, dan 

kunt u dit melden bij de gemeente De Fryske Marren of bij het landelijke meldnummer 

van de politie: 0900-8844. De gemeente en de politie kunnen vervolgens zorgen voor 

handhaving. 

 

 

8 - Overlast hondenpoep     
  
Het blijft helaas nog steeds voorkomen dat spelende kinderen in het 

speelveldje bij de school in de hondenpoep stappen. Ook op andere 

plaatsen in het dorp ligt hondenpoep op de stoep of in het gras. 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. 

 

 
9 – Lidmaatschap Plaatselijk Belang  

 
Wilt u ons ook steunen door lid te worden van Plaatselijk Belang voor € 5,00 per jaar?  

Met een mailtje naar pb@skarsterbrege.nl is uw lidmaatschap zo geregeld of neem 

persoonlijk contact op met één van onze bestuursleden. 

 

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

dorp voor en door jong en oud kunnen worden georganiseerd.  

 

mailto:brug@skarsterbrege.nl
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10 - Overige korte mededelingen vanuit het bestuur 
 

 Mocht u gaan verhuizen (ook binnen Scharsterbrug), wilt u dan uw 

adreswijziging aan ons doorgeven op pb@skarsterbrege.nl 

 

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

dit tijdig te doen op haven@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!   

 

mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:haven@skarsterbrege.nl
http://www.defryskemarren.nl/melding
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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 

Dorpskrantcommissie  

Durk Faber René de Kroon Redaktie Brêgepraat Bezorgers 

Remco Burger Louwrens vd Wal Tineke Schotanus Coördinator: Ineke van Bruggen 

André Groenendal Jan Vermaning Janna Henstra Henk en Tineke Schotanus 

Jildou Fekken Elmer Jager Ineke van Bruggen Sonja Goudemond 

Rikst Fekken Roelof Roffel (Pompstraat) Rian de Leeuw Neeltje Mink-de Jong 

 
Pieter de Lange 

 
Louwrens van der Wal 

 
Sietse Postma 

 
Tine Nagelhout 

 
Roel Dijkstra 

  
 

Pier Sikma 
  contactpersoon: Remco contactpersoon: Pieter contactpersoon: Anetta 

Jeugdcommissie Ouderencommissie Attentiecommissie Volkstuincommissie 

Jenny Dijkstra Martha Faber Sonja Kuipers Gerlinde Kuipers 

Monica de Lange Sjoukje Wiersma Tietie van der Meer Marco Oppenhuizen 

Elena de Boer Tietie van der Meer Tine Nagelhout 
 Marjan de Kroon Tine Nagelhout Nienke Plantinga 
 Karla Hettinga Ingrid Wesselink 

  Jeltje Sikma 
       contactpersoon: Ybranda 

 
contactpersoon: Ybranda 
 

contactpersoon: Nienke 
 

contactpersoon: Pieter 
 

Bijenweide 
Outdoor Fitnesspark 

Whats app 
(buurtpreventiegroep) 

Brug- en kerstboom- 
verlichting 

Koskiterij en Fiskjefange 

Roel Dijkstra Groepsbeheerder: Arno Bokma Wiebren Dijkstra 

 
Gerben Veenstra Hendrik Kampen Rintsje Hoekstra 

Esther Beneker 
 

Nico Postma Roelof Klos 

  
André Hettinga Wilco Kuipers 

  
Marc de Boer 

 

  
Rintsje Hoekstra 

 

  
Henk Zandstra 

 

  
Douwe Bokma 

 

  
Gerben Klijnstra 

 contactpersoon: Wilco contactpersoon: Wilco contactpersoon: Nico 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 en havenmeester 

• Hollandiastraat 36 

Ybranda van der Honing, algemeen lid en vice-voorzitter 

• Trijegea 12, 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 

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

omgeving.  

 

 

Mailadressen: 

Bestuur    : pb@skarsterbrege.nl 

Havenmeester   : haven@skarsterbrege.nl 

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

Attentiecommissie   : attentiecommissie@skarsterbrege.nl 

Outdoor Fitnesspark  : fitness@skarsterbrege.nl  

Volkstuin    : volkstuin@skarsterbrege.nl 

Meldpunt brug incidenten : brug@skarsterbrege.nl 

 

mailto:haven@skarsterbrege.nl
mailto:bregepraat@skarsterbrege.nl
mailto:skarsterbregsterjeugd@gmail.com
mailto:attentiecommissie@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. 06-22310818   

 

• Wilco Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 06-51561944 

 

•  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. Hier is 24 uur per dag een BHV-er aanwezig die de AED training heeft gevolgd. 

Hier mag door het dorp altijd een beroep op worden gedaan. 

 

De fabriek heeft zelf ook een AED (deze hangt bij de melkontvangst). 

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

 
‘AED, daar red je levens mee!’ 


