Nieuwsbrief PB

Nr 61 – april 2022

__________________________________________________
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
 Havencommissie:
Vanaf het vaarseizoen 2022 wordt Daan Dijkstra verantwoordelijk voor het innen van
het liggeld van de passanten bij onze haven en het schoonmaken van het
havengebouw. Wij wensen Daan heel veel succes en hopen dat we met z’n allen weer
een mooie, lange zomer tegemoet gaan! Met fantastisch vaar weer waarin ook veel
passanten onze haven weer zullen aandoen.

 Jeugdcommissie:
1) De laatste organisator van het eerste uur, Jenny Dijkstra-Laros heeft onlangs
aangegeven dat ook zij nu gaat stoppen met haar activiteiten voor de Jeugdcommissie.
Al iets eerder waren Elena de Boer en Monica de Lange gestopt.
Namens alle jeugd en hun ouders in ons dorp bedankt het bestuur van Plaatselijk Belang
Elena, Jenny en Monica voor hun jarenlange inzet bij de Jeugdcommissie. Zij hebben in
de afgelopen jaren voor de jeugd in ons dorp vele spectaculaire activiteiten bedacht en
uitgevoerd.
De huidige Jeugdcommissie wordt nu gevormd door Karla Hettinga, Marjan de Kroon,
Barbara Nota, Jeltje Sikma en Irene Tolhoek.
2) De Jeugdcommissie financiert een deel van haar activiteiten d.m.v. SponsorKliks.
Wist je dat je, door hier gebruik van te gaan maken, een financiële bijdrage kunt
leveren aan de Jeugdcommissie zonder dat het jou ook maar 1 cent extra kost?
Verderop in deze Brêgepraat kun je meer lezen over Sponsorkliks en hoe je daarmee
onze Jeugdcommissie (en ook tennisvereniging de Skarslach) aan meer geld kunt
helpen.
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 Volkstuincommissie:
Er zijn nog steeds enkele percelen op de volkstuin aan de Hollandiastraat beschikbaar.
Zou je interesse hebben in een perceel op de volkstuin of wil je liever eerst wat meer
informatie? Neem dan contact op met Marco Oppenhuizen (06-38224705) of Gerlinde
Kuipers (06-3445647).
Uiteraard kun je ook een mail sturen naar volkstuin@skarsterbrege.nl

2 - Nieuws van de Penningmeester
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief kon lezen, zullen wij niet meer persoonlijk de
contributie bij u aan de deur gaan innen. De reden hiervoor is, dat de meeste mensen
steeds minder contant geld bij zich hebben of in huis hebben.
Wij willen daarom nogmaals onze leden vragen, die nog geen automatische betaling van
de contributie hebben geregeld, hier ook naar toe over te gaan. Uiteraard blijft de
mogelijkheid om het geld contant in te leveren bij de Penningmeester ook beschikbaar.
Hieronder een opsomming van alle mogelijkheden voor het betalen van de
contributie van € 5,00 van Plaatselijk Belang:
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: Rienstraat 19 (t.a.v. P. de Lange)

Het liefst zien wij uiteraard dat u voor mogelijkheid 1 of 2 (en dan jaarlijks) kiest.

3 – Lidmaatschap Plaatselijk Belang
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. De contributie is
zoals al vele jaren nog steeds € 5,00 per jaar.
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4 - Dodenherdenking 4 mei – loop mee met de stille tocht
Op 4 mei herdenken wij ook in Scharsterbrug de doden die zijn gevallen in de 2e
wereldoorlog. Iedereen is welkom bij deze herdenking bij het oorlogsmonument op de
brug en wordt hierbij dan ook uitgenodigd om mee te gaan lopen met de stille tocht.
Hiervoor verzamelen wij ons op het parkeerterrein naast de kerk, waar tevens ook door
Plaatselijk Belang de witte rozen aan de kinderen zullen worden verstrekt.
De stille tocht vertrekt dan om 19.50 uur vanaf de kerk. Via de Schoolstraat lopen wij
dan naar het monument bij de brug. Daar wordt om klokslag 20.00 uur 2 minuten stilte
in acht genomen en zal namens het dorp door het bestuur van Plaatselijk Belang een
bloemstuk worden neergelegd. Tevens zullen dan alle kinderen die meelopen in deze
stille tocht, hun witte roos gaan plaatsen.
Namens de gemeente zal een raadslid aanwezig zijn. Het raadslid zal een toespraak
houden bij de herdenking en namens de gemeente een krans plaatsen.
De ceremonie wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus o.l.v.
muzikanten van Excelsior Ouwsterhaule.
Vanuit obs De Brêge wordt nog gekeken of er leerlingen aanwezig zijn (dit i.v.m. de
meivakantie) die een gedicht gaan voordragen.

 I.v.m. het handhaven van de veiligheid, verzoeken wij iedereen na afloop van de
herdenking via de stoep terug te lopen (dus niet over de weg!).

5 – 75 jaar Plaatselijk Belang - schenking
Onlangs heeft het bestuur van Plaatselijk Belang besloten om dit jaar aan de
Feestkommisje Skarsterbrêge een schenking te doen van € 500,- voor het komende
dorpsfeest.
Vanwege de corona maatregelen kon Plaatselijk Belang in het jaar van haar 75-jarig
bestaan helaas zelf geen feestelijke activiteiten voor het dorp organiseren. De
reservering die wij hiervoor hadden gedaan, menen wij nu o.a. op deze wijze een
gepaste bestemming te kunnen geven.
Plaatselijk Belang wenst de nieuwe commissie veel succes met het neerzetten van hun
‘eerste’ dorpsfeest en heeft er alle vertrouwen in dat we na 2 jaar weer een fantastisch
feest met z’n allen in het dorp kunnen beleven!

6 – Fietsoversteekplaats Hollandiastraat/Roazebosk
Onlangs heeft de afspraak met de gemeente m.b.t. de onveilige situatie bij de
fietsoversteekplaats Hollandiastraat/Roazebosk plaatsgevonden. Bij dit overleg waren
naast Plaatselijk Belang en een inwoner uit de Roazebosk, namens de gemeente
aanwezig wethouder Irona Groeneveld, Frans Westra (raadslid), Jan Willem Verbeek de
dorpencoördinator en Faakje Hoekstra de Verkeersadviseur.
Tijdens het evaluatiebezoek op 7 maart is het volgende opgemerkt:
De 3 tijdelijke gele waarschuwingsborden hebben enige verbetering gebracht met
name voor het verkeer komend vanaf de Roazebosk en dan vooral voor auto’s en
in mindere mate voor fietsers. Voor verkeer vanaf weg/fietspad naar Woudfennen
was geen/nauwelijks verbetering merkbaar.
Aangesproken weggebruikers zijn zich over het algemeen niet bewust van het feit
dat bestuurders van rechts hier voorrang hebben. Met name de haaientanden bij
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het fietspad en in mindere mate de dubbele streep ter hoogte van het 30 km zone
bord op de Roazebosk zorgen voor verwarring.
Veel verkeersinformatie in een relatief klein gebied: Sewei Joure is voorrangsweg,
Hollandiastraat 60 km per uur weg met gelijkwaardige kruisingen, fietspad
Hollandiastraat is hoofdfietsroute met voorrang.
Overrijdbaar middenstuk wordt nauwelijks gebruikt als tussenstop door fietsers;
onlangs werd dit gedeelte gebruikt door een bellende automobilist. Mogelijk, dat
het aanbrengen van een afwijkende kleur of arcering op het middenstuk de
situatie kan verduidelijken.
In het verleden is gesproken over het aanleggen van fietsvoorzieningen rond de
minirotonde Scheen/Sewei/Hollandiastraat op maaiveld en de fietstunnel op te
heffen. Wat is hiervan de status?

Reactie van de gemeente:
De route van Joure naar Sint Nicolaasga is aangewezen als erftoegangsweg buiten
de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km per uur. Een
uitgangspunt bij 60 km per uur wegen buiten de bebouwde kom en 30 km per uur
binnen de bebouwde kom is gelijkwaardige kruisingen/aansluitingen. Ook de
overige nu nog aanwezige voorrangssituaties op dit traject zullen worden
aangepakt en gelijkwaardig worden uitgevoerd. Zo wordt Driesprong
Huisterheide/Langwarderdyk naar verwachting dit jaar heringericht.
Fietsroute Joure-Scharsterbrug-Sint Nicolaasga is aangewezen als hoofdfietsroute
en buiten de bebouwde kom ingericht met voorrang voor fietsers op het
doorgaande fietspad. Zo ook bijv. het fietspad langs de Jousterweg.
Doel hiervan is de fietser een betere positie te geven en daarmee het fietsgebruik
te stimuleren.
- Oorzaak van het niet opvolgen van de geldende verkeersregels is dikwijls een
gevolg van gedrag.
Daarnaast speelt onwetendheid/onbekendheid een rol. Ook bij overige 60 km per
uur wegen doet dit probleem zich voor. Evenzo in 30 km per uur gebieden. Er
bestaat overigens geen recht op voorrang. Uniformiteit en herkenbaarheid is bij
weginrichting belangrijk, zodat weggebruikers kunnen zien en herkennen welk
gedrag van hen verwacht wordt.
Mogelijk kan communicatie over gewenst gedrag in 30 en 60 km per uur
zonegebieden hierin een positieve bijdrage leveren.
- Fietsvoorzieningen op maaiveld rond minirotonde en opheffen fietstunnel Scheen
is destijds als kans benoemd in het kader van de uitvoering aanpassing
Knooppunt Joure. Dit is niet verder gebracht vanwege het ontbreken van
financiële middelen en te voeren procedures.
Het realiseren van fietspaden op maaiveld rond minirotonde Scheen zal de
verkeersveiligheid in de nabije omgeving verhogen. Zo kan met een dergelijke
aanpassing tevens een volledige rechtstreekse fietsroute Sneek-JoureHeerenveen/Ouwsterhaule langs de Sewei worden gerealiseerd. Doorgaande
fietsers hoeven dan niet meer via de Roazebosk. Voor bewoners van de
Roazebosk bestaat de mogelijkheid tot een rechtstreeksere fietsaansluiting met
Joure. Dergelijke aanpassingen zal het aantal overstekende fietsers ter hoogte
van aansluiting Roazebosk flink doen afnemen. Ook zal dit het aantal illegale
oversteken Sewei thv van trambaan verminderen. Onbekend is of voor een
dergelijke aanpassing breed draagvlak bestaat.
De verkeerssituatie omgeving minirotonde Scheen is in het in 2019 uitgevoerde
fietsveiligheidsonderzoek overigens niet als knelpunt aangemerkt.
Gemaakte afspraken:
Gemeente onderzoekt mogelijkheid aanpassing overrijdbaar
middenstuk/tussenstop fietsers.
Gemeente onderzoekt communicatiemogelijkheden gewenst gedrag
weggebruikers in 60/30 km zonegebieden.
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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.
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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
Durk Faber
Remco Burger
André Groenendal
Daan Dijkstra

Speeltuincommissie
Trijegea en Pompstraat

Dorpskrantcommissie
Redaktie Brêgepraat
Tineke Schotanus
Janna Henstra
Ineke van Bruggen
Rian de Leeuw

contactpersoon: Remco

René de Kroon
Louwrens vd Wal
Jan Vermaning
Elmer Jager
Roelof Roffel (Pompstraat)
Pieter de Lange
Sietse Postma
Roel Dijkstra
Pier Sikma
contactpersoon: Pieter

Jeugdcommissie

Ouderencommissie

Attentiecommissie

Volkstuincommissie

Marjan de Kroon
Karla Hettinga
Jeltje Sikma
Irene Tolhoek
Barbara Nota

Martha Faber
Sjoukje Wiersma

Sonja Kuipers
Tietie van der Meer

Gerlinde Kuipers
Marco Oppenhuizen

Tine Nagelhout
Nienke Plantinga

contactpersoon: Nienke

Tietie van der Meer
Tine Nagelhout
Ingrid Wesselink
contactpersoon: Nienke

Bijenweide
Outdoor Fitnesspark

Whats app
(buurtpreventiegroep)

Brug- en kerstboomverlichting

Roel Dijkstra

Groepsbeheerder:
Gerben Veenstra

Arno Bokma
Hendrik Kampen
Gerben Klijnstra
André Hettinga
Marc de Boer
Rintsje Hoekstra
Henk Zandstra
Douwe Bokma

Wiebren Dijkstra
Rintsje Hoekstra
Roelof Klos
Wilco Kuipers

contactpersoon: Wilco

contactpersoon: Wilco

contactpersoon: Wilco

Esther Beneker

contactpersoon: Wilco

Bezorgers
Coördinator: Ineke van Bruggen

Henk en Tineke Schotanus
Sonja Goudemond
Neeltje Mink-de Jong
Louwrens van der Wal
Tine Nagelhout
Anneke Minnesma

contactpersoon: Anetta

contactpersoon: Nienke contactpersoon: Pieter

Evenementencommissie
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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
Havenmeester
Redactie Brêgepraat
Jeugdcommissie
Attentiecommissie
Outdoor Fitnesspark
Volkstuin
Meldpunt brug incidenten

:
:
:
:
:
:
:
:

pb@skarsterbrege.nl
haven@skarsterbrege.nl
bregepraat@skarsterbrege.nl
skarsterbregsterjeugd@gmail.com
attentiecommissie@skarsterbrege.nl
fitness@skarsterbrege.nl
volkstuin@skarsterbrege.nl
brug@skarsterbrege.nl
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