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Nieuwsbrief PB  
          

Nr. 57 – juni 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 

 

 Volkstuincommissie:  

De gebruikers van de volkstuinen hebben een dringend verzoek aan 

alle hondenbezitters, om hun honden niet los te laten op en rondom 

de volkstuinen. Regelmatig constateren zij hondenpoep op hun 

percelen in de volkstuinen. Mocht het per ongeluk toch voorkomen, dan vragen zij u 

vriendelijk dit zelf op te ruimen. Op het schelpenpad naast de volkstuinen staat een 

speciale afvalcontainer waar je de hondenpoep(zakjes) in kan gooien.  Om ergernissen 

te voorkomen, zien we graag dat hondenbezitters hiervan gebruik maken. 

 

 Speeltuincommissie:  

Misschien heeft u het al gezien, onlangs zijn een aantal verouderde en afgeschreven 

speeltoestellen op het speelveldje op de Trijegea verwijderd en vervangen voor nieuwe, 

veilige speeltoestellen voor de jongere kinderen in ons dorp. 

 

 

2 – Datum Algemene Ledenvergadering PB 
 
Helaas kon in maart jl. wederom onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) 
vanwege de corona maatregelen niet doorgaan. Als Bestuur hebben wij er daarom voor 
gekozen de ALV dit jaar te verplaatsen naar het najaar. Hopelijk kunnen wij dan wel een 
fysieke bijeenkomst laten plaatsvinden, uiteraard als de maatregelen betreffende het 
coronavirus het dan toelaten.  
 

Op maandag 25 oktober 2021 willen wij dan alsnog de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering laten plaatsvinden. Alle leden van Plaatselijk Belang nodigen wij hierbij 

van harte uit en wij hopen heel veel leden dan weer te zien en te spreken! Zet deze 
datum alvast in je agenda. Ben je nog geen lid, meld je dan nog snel aan. Verderop in 
deze nieuwsbrief kun je lezen hoe je dit kunt doen. 

http://www.skarsterbrege.nl/
mailto:pb@skarsterbrege.nl
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De definitieve uitnodiging, de agenda voor deze vergadering en het verslag van de 
Algemene Ledenvergadering van 2020, zal in de volgende Brêgepraat worden 
gepubliceerd.  
 
Zijn er onderwerpen, vragen en/of aandachtspunten die je graag behandeld wilt zien op 

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

 
 

3 – Dodenherdenking 4 mei  

 
Ook dit jaar mocht wederom de gebruikelijke stille tocht met dorpsbewoners en de 
muzikale begeleiding van Excelsior uit Ouwsterhaule bij de herdenking, helaas niet 
doorgaan. Daarmee dus ook dit jaar weer geen gezamenlijke kranslegging en plaatsing 
van de witte rozen door de schoolkinderen van obs De Brêge.  
 
In aangepaste vorm heeft de dodenherdenking wel plaatsgevonden.   
 
Om 2 minuten voor 20.00 uur speelden Frederik Kampstra en Klaas Nieuwenhuis in beide 

dorpshelften (kerk Hollandiastraat en kruising Pompstraat) de Taptoe. Na de 2 minuten 
stilte speelden de heren in beide dorpshelften het eerste couplet van het Wilhelmus. 
Aansluitend heeft het Bestuur van PB een tweetal kransen gelegd bij het moment 
namens alle dorpsbewoners en de gemeente DFM.   
 
Daarnaast zijn er overdag door diverse dorpsbewoners bloemen geplaatst bij het 
monument op de brug en hadden ook veel dorpsbewoners deze dag de vlag halfstok 

hangen.  
 
 

4 – Overlast jongeren  
 
Het Bestuur van PB heeft in de afgelopen periode (en nog steeds) naast contact met de 
gemeente en de wijkagent, ook veelvuldig contact gehad met de Buurtwerker van Sociaal 

Werk De Kear m.b.t. de overlast die verschillende inwoners ervaren van bepaalde 
jongeren. Vooral ’s avonds maar soms ook ’s middags ervaren inwoners en ook de school 
overlast van jongeren die zich op en rondom het schoolplein en het speelveldje bevinden. 
En op sommige momenten ook op het Outdoor Fitness veld. 
 
Buurtwerkers van De Kear hebben al een aantal keren ’s avonds ons dorp bezocht en 
contact gemaakt met de aanwezige jongeren. Aansluitend hierop is in overleg met het 

Bestuur van PB en de wijkagent, afgesproken dat zij ook in ons dorp gebruik gaan maken 
van het opzetten van een zogenaamde Mobiele Ontmoetingsplek (een MOP).  
 
Een MOP is een soort pop-up plek voor jongeren die de Buurtwerker van De Kear in ieder 
dorp ter plekke kan opzetten. In deze MOP zitten allerlei sport en cultuur materialen die 
zij kunnen inzetten in samenspraak met de jongeren. Zo kunnen ze samen met de 
jongeren kijken naar wat zij in hun vrije tijd kunnen en willen doen en hoe dat eventueel 

ook in ons dorp gerealiseerd zou kunnen worden zonder dat anderen daar overlast van 
ervaren. Mogelijk heeft u deze MOP al eens zien staan op het speelveld in ons dorp.  
 
Naast klachten m.b.t. geluidsoverlast en recentelijk ook een aantal vernielingen, gaat het 
ook om bepaald gedrag en houding van deze jongeren t.o.v. andere inwoners in ons 
dorp. Wij vragen daarom ook de ouders waarvan hun kinderen zich overdag en ’s avonds 
op en rondom het schoolplein en het speelveldje bevinden, hier alert op te zijn en ook 

zelf hun kinderen aan te spreken op buitensporig gedrag wat tot overlast kan leiden.  
 

mailto:pb@skarsterbrege.nl
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Ervaart u als inwoner overlast of constateert u vernielingen, dan kunt u dit melden bij de 
gemeente De Fryske Marren en/of bij het landelijke meldnummer van de politie: 0900-
8844. De gemeente en de politie kunnen dan zorgen voor handhaving. 
 
 

5 – Voortgang project Herinrichting Roazebosk     
 
Voortgang realisatie Roazebosk 
In ons vorige schrijven gaven wij aan dat 2021 het jaar van de realisatie zou worden. 
Inmiddels hebben we een heel erg nat voorjaar achter de rug en dat heeft helaas 
consequenties voor de geplande werkzaamheden dit jaar. Hieronder kunt u lezen wat dat 
precies betekent. 
 
Haulstersingel 
De Haulstersingel, een singel met een lange geschiedenis en daarmee met 
cultuurhistorische waarde, wordt weer een aaneengesloten singel die wat hoger ligt dan 
de omgeving. Daarvoor is grond aangevoerd. Dat is nog niet helemaal klaar, maar de 
voorbereidende werkzaamheden worden volgens plan dit jaar afgerond. 
 

Snelwegtracé + gebied langs de Hollandiastraat 
De bodem op het voormalige snelwegtracé en langs de Hollandiastraat heeft nog een 
flink aantal bewerkingen nodig voordat deze geschikt voor een gezonde ontwikkeling van 
het nieuwe bos. Deze werkzaamheden zouden dit jaar worden uitgevoerd en dan zou 
eind dit jaar de aanplant plaatsvinden.  
 
De grote hoeveelheden neerslag in april en mei maakten het terrein niet alleen 
ontoegankelijk voor het materieel dat de werkzaamheden uit moest voeren, maar het 
natte weer bracht ook aan het licht dat er aanvullende informatie nodig is over de 
fluctuaties van de grondwaterstand tussen natte en droge periodes, tussen de 
verschillende delen van het gebied en de oorzaken daarvan.  
 
Daarvoor zijn nu peilbuizen geplaatst die de grondwaterstand gaan monitoren. Met de 
resultaten van deze monitoring hopen we eind van dit jaar meer inzicht te hebben in 

fluctuaties in grondwaterspiegel in het hele gebied. Met die resultaten zal dan worden 
beoordeeld of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor een goede bosontwikkeling. 
Dat betekent echter wel dat de aanplant een jaar opschuift naar plantseizoen 2022-2023. 
Dat is uiteraard even heel erg jammer als je denkt dichtbij het moment van aanplant te 
zijn, maar uiteindelijk staat het belang van het bos voorop en dat betekent nu even een 
pas op de plaats. Wanneer het gebied is opgedroogd zullen de voorbereidende 
werkzaamheden wel weer worden hervat. 

 
Geluidswal 
De grond van de geluidswal heeft geen verdere voorbereiding nodig en dat betekent dat 
dit deel dit jaar al aangeplant kan worden. Voor de aanplant zal per plant een plantgat 
worden gegraven. Zwaarder materieel wordt hier niet ingezet om de wal niet te 
destabiliseren.  
 
Bosrand bestaande bos 
De bestaande rand van het bos, in eigendom van Staatsbosbeheer, aan de west- (langs 
de A7) en zuidkant van het bos krijgt meer beplanting. Daarmee wordt de bosrand 
aantrekkelijker uit oogpunt van biodiversiteit en wordt ook het zicht vanaf de snelweg 
verfraaid. Ook deze strook zal nog dit jaar worden aangeplant. 
 
Aanleg gebied met struiken bij Bedrijventerrein de Woudfennen 
Aansluitend aan de nieuwe aanplant van het Roazebosk is het gebied bij het 

bedrijventerrein de Woudfennen ingezaaid met een wilde bloemenmengsel dat 
aantrekkelijk is voor insecten. De zaden komen inmiddels op. De aanplant van de 
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struiken, in het deel langs de Hollandiastraat, is in de tweede week van juni uitgevoerd. 
Het plantmateriaal is vóór het planten teruggesnoeid om het beter aan te laten slaan. 
 

 

6 – Lidmaatschap Plaatselijk Belang  

 
Wilt u ons ook steunen door lid te worden van Plaatselijk Belang voor € 5,00 per jaar?   
 
Door het sturen van een mailtje met uw gegevens naar 
penningmeester@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.  

 

 

7 - 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!   

  
 

Het Bestuur van Plaatselijk Belang Scharsterbrug wenst iedereen 

  

mailto:penningmeester@skarsterbrege.nl
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 



PB Nieuwsbrief 57 blz. 6 

 

  

 

     

Contactgegevens  
  
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
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mailto:brug@skarsterbrege.nl

