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 Nieuwsbrief PB  

 

 
          

Nr. 59 – dec 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 – Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 
 

Deze heeft inmiddels plaatsgevonden op 25 oktober jl. Verderop in deze Brêgepraat kunt 

u hiervan het verslag lezen.  

 

Ybranda van der Honing is in deze vergadering afgetreden als bestuurslid en vice-

voorzitter van Plaatselijk Belang. Ook via deze weg bedanken wij als bestuur van PB 

Ybranda nogmaals voor haar inzet en betrokkenheid bij ons dorp in de afgelopen jaren! 

 

Het bestuur bedankt ook alle leden voor zijn of haar komst en wij zien u heel graag 

volgend jaar terug! 

 
 
2 - Nieuws vanuit de commissies 

 

 Havencommissie:  

Vacature(s) 

Onze Havenmeester is nog steeds op zoek naar een vervanger (of vervangers) die 

gedurende het vaarseizoen (van april tot november) een aantal werkzaamheden m.b.t. 

haven willen uitvoeren.  

Het gaat daarbij dan specifiek om het incasseren van het liggeld in de passantenhaven 

en het schoonmaken van het toilet- en douchegebouw op het haventerrein. Uiteraard 

staat hier een passende vergoeding tegenover. Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met Remco Burger (Havenmeester). Hij is bereikbaar via 06-39758174 of je 

kunt ook een mailtje sturen naar pb@skarsterbrege.nl 

http://www.skarsterbrege.nl/
mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:pb@skarsterbrege.nl


PB Nieuwsbrief 59 blz. 2 

 

3 - Kerstboom en brugverlichting 
 

Ook dit jaar staat er weer een prachtige grote kerstboom in ons dorp en schittert deze 

alweer volop. Ook de brug is weer in een gezellige kerstsfeer gebracht.  

Echter, zonder de hulp van een grote groep betrokken vrijwilligers uit ons dorp kunnen 

wij dit natuurlijk niet realiseren. Plaatselijk Belang bedankt dan ook nogmaals alle 

vrijwilligers die hebben meegeholpen bij het opzetten van de kerstboom, het aanbrengen 

van de brugverlichting en het leveren van stroom en materialen. Iedereen heel hartelijk 

bedankt!!  

 
 

4 – Contributie inning Plaatselijk Belang 2021 
 
Al jaren was het de gewoonte in ons dorp dat de bestuursleden van Plaatselijk Belang zo 

tegen het einde van het jaar langs de deuren gingen bij die leden waarvan geen 

automatische betaling van de contributie is geregeld.  

 

Uit ervaring weten wij inmiddels, dat steeds minder mensen contant geld in huis hebben. 

Om die reden zullen wij de contributie dan ook niet meer persoonlijk aan de deur gaan 

innen. Wij willen bij deze onze leden die nog geen automatische betaling van de 

contributie hebben geregeld, dan ook vragen om vanaf heden 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 

 

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  

 

De contributie is zoals al vele jaren nog steeds € 5,00 per jaar. 

 

Bent u nog geen lid, maar wilt u wel graag lid worden van Plaatselijk Belang? Door het 

sturen van een e-mail met daarin uw naam en adresgegevens is uw lidmaatschap zo 

geregeld. Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact opnemen met één van onze 

bestuursleden. 

 

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

dorp voor jong en oud kunnen worden georganiseerd.  

 

mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:penningmeester@skarsterbrege.nl
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5 – Verlichting fietspad Scharsterbrug naar Joure 

 

De gemeente heeft ons laten weten, dat onlangs is besloten dat langs het fietspad tussen 

Scharsterbrug en Joure alsnog een extra lichtmast wordt geplaatst.  

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de extra lichtmast wordt geplaatst. De 

aannemer van de gemeente is afhankelijk van de toestemming van Liander. Het kan dus 

nog enige tijd duren voordat de lichtmast daadwerkelijk geplaatst kan worden.   

 

 

6 – Voortgang project Herinrichting Roazebosk  
 

It giet oan! 

Na bijna 2 jaar van voorbereidingen gaan de werkzaamheden voor de aanplant van het 

Roazebosk medio december van start. 

In de komende periode wordt de geluidswal aangeplant en ook in het deel dat in 

eigendom is van Staatsbosbeheer (SBB) wordt extra bosplantsoen geplant (aan de 

buitenrand langs de A7). 

 

In het oorspronkelijke plan zou het gehele Roazebosk in één keer worden aangeplant, 

echter het natte voorjaar heeft ervoor gezorgd dat een aantal voorbereidende 

werkzaamheden op het voormalige snelwegtracé niet kon worden uitgevoerd. 

 

Daarom is besloten de aanplant gefaseerd uit te voeren. In 2021 de geluidswal en het 

SBB-deel en volgend jaar de Haulstersingel, het voormalige snelwegtracé en het deel 

grenzend aan de Hollandiastraat. 

 

Werkzaamheden zomer 2021 

Bij de voorbereidende grondwerkzaamheden in het afgelopen voorjaar bleek de bodem 

op het voormalige snelwegtracé dusdanig nat dat de werkzaamheden geen doorgang 

konden vinden.  

Van de nood is een deugd gemaakt door de afgelopen zomer en herfst te benutten voor 

verdere monitoring van het grondwater in het aan te planten gebied. 

Er is een aantal peilbuizen geplaatst dat van een datalogger is voorzien. Daarmee kon 

precies worden bekeken hoe de neerslag zijn weg vindt door de bodem en hoe snel dat 

gaat. Daardoor ontstond een beter inzicht in de verschillen in doorlaatbaarheid van de 

bodem en de variaties in de grondwaterspiegel.  

 

Met dit onderzoek is bevestigd dat de bodem niet van goede kwaliteit is en dat de 

geplande voorbereidende werkzaamheden erg belangrijk zijn om het bos straks tot 

ontwikkeling te laten komen. Uitvoering van die werkzaamheden kan alleen gebeuren als 

de ondergrond goed droog is, dus dat betekent dat we dringend behoefte hebben aan 

een droog voorjaar! 

Daarnaast is als aanvullende maatregel voor het reguleren van de waterstand in het 

gebied, besloten om de aanplant op zgn. rabatten te planten. Dat betekent dat er om de 

20 meter een greppel wordt gegraven, net als in het bestaande bos.  De vrijkomende 

grond wordt dan enigszins bol tussen de greppels gelegd en daarop wordt geplant.  

Ook is er nog eens kritisch naar het beplantingsplan gekeken en zijn hier en daar wat 

aanpassingen gedaan in de te planten soorten om de kans op een succesvolle 

ontwikkeling te vergroten. 

 

Aangrenzend gebied naast industrieterrein de Woudfennen  

De grote bloemenweide tussen de A7 en het industrieterrein de Woudfennen heeft zijn 

eerste bloei gehad en wie daar al eens tussendoor heeft gelopen heeft kunnen ervaren 

dat het wemelde van de insecten en vlinders. Een prachtig resultaat! 

De bedrijvenvereniging van het industrieterrein is bezig met een gezamenlijke actie om 

mooie laanbomen te sponseren, waarmee de gemeente de zichtlijn van de Oude 

Tramdyk weer in ere kan herstellen. Een prachtig initiatief! 
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7 – Stimuleren van initiatieven in ons dorp 
 
Heeft u een leuk idee voor een activiteit in Scharsterbrug? Dan kunt u daarvoor een 

bijdrage aanvragen bij het bestuur van PB. Een activiteit of evenement komt in 

aanmerking voor een bijdrage van PB (maximaal € 100,-) als het een maatschappelijk 

belang dient, voor alle dorpsbewoners toegankelijk is en geen commercieel doel heeft. 

De regels die wij als bestuur hiervoor hebben opgesteld, kunt u nalezen op onze website 

www.skarsterbrege.nl 

 

 

 8 - 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.  

 

 

 

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang  

wenst iedereen noflike krystdagen,  
in goede jierwiksel en in lokkich,  

sûn en leafdefol 2022! 

 

http://www.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 - Remco Burger 

                                                                              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: Nienke 

 
contactpersoon: Nienke  
 

contactpersoon: Nienke 
 

contactpersoon: Pieter 
 

Bijenweide 
Outdoor Fitnesspark 

Whats app 
(buurtpreventiegroep) 

Brug- en kerstboom- 
verlichting 

Evenementencommissie 

Roel Dijkstra Groepsbeheerder: Arno Bokma Wiebren Dijkstra 

 
Gerben Veenstra Hendrik Kampen Rintsje Hoekstra 

Esther Beneker 
 

Gerben Klijnstra Roelof Klos 

  
André Hettinga Wilco Kuipers 

  
Marc de Boer 

 

  
Rintsje Hoekstra 

 

  
Henk Zandstra 

 

  
Douwe Bokma 

 

    contactpersoon: Wilco contactpersoon: Wilco contactpersoon: Wilco 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 

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
mailto:brug@skarsterbrege.nl

