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 Nieuwsbrief PB  

 


        Nr. 64 – dec 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.  

 

 

 

Agenda 
- 14 december: bijeenkomst Adfys Mienskip 

- 19 december: overleg Besturen TV Skarslach en PB 

- 27 maart: Algemene Ledenvergadering  

 

 

1 – Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 
 

Deze heeft inmiddels plaatsgevonden op 31 oktober jl. Verderop in deze Brêgepraat kunt 

u hiervan het verslag lezen.  

 

Nico de Vries is in deze vergadering toegetreden als algemeen bestuurslid van Plaatselijk 

Belang.  

 

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

jaar weer terug! 

 

 

2 - Nieuws vanuit de commissies 

 

 Havencommissie:  

 

1) Beëindigen werkzaamheden 

Onlangs heeft Daan Dijkstra aangegeven zijn werkzaamheden in en rondom de haven 

niet te kunnen voortzetten in het volgende vaarseizoen. Afgelopen zomer was hij 

verantwoordelijk voor het innen van het liggeld in de passantenhaven en het 

schoonmaken van het havengebouwtje. Ook via deze weg bedankt het bestuur van PB 

Daan Dijkstra voor zijn geweldige hulp in de haven gedurende het afgelopen 

vaarseizoen! 

http://www.skarsterbrege.nl/
mailto:pb@skarsterbrege.nl
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2) Vacature 

Om bovenstaande reden is de Havenmeester op zoek naar een vervanger (of 

vervangers) die gedurende het vaarseizoen (april – 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 

 

 

3 – Woonbehoefte Scharsterbrug 

 
Vanuit Plaatselijk Belang, maar ook vanuit het dorp zelf, kwamen er afgelopen jaar 

geluiden van nieuwe woonbehoefte in Scharsterbrug.  

 

Vanuit Plaatselijk Belang t.a.v. de leefbaarheid in het dorp en dan met name ook 

denkend aan het behoud van de basisschool De Brêge in ons dorp. Aangezien de meeste 

leerlingen uit het dorp komen, is het zaak dat er voldoende woningen zijn in het dorp om 

de leerlingen en hun ouders te huisvesten. De Brêge maakt onderdeel uit van het 

bruisend hart van het dorp en bepaald voor een groot deel de leefbaarheid van het dorp. 

Vandaar dat daaruit voortkomend ‘wonen’ een groot aandachtspunt is van Plaatselijk 

Belang.  

 

Daarnaast zijn er ook diverse signalen van bewoners uit Scharsterbrug t.a.v. wonen. 

Inwoners die bijvoorbeeld aangeven in Scharsterbrug te willen verhuizen naar een 

grotere (koop)woning, maar dat die er op dit moment niet zijn (althans niet te koop 

staan). Of jongeren die in het dorp willen blijven wonen en een starterswoning zoeken. 

Nieuwbouw zou voor hen een uitkomst bieden!  

 

Tijdens de ALV in oktober hebben wij dit onderwerp al even kort aangestipt. Ook hebben 

wij als bestuur van PB in oriëntatie al gesproken met adviseur Eddy Lania van 

Doarpswurk. Doarpswurk is een onafhankelijke organisatie in Friesland die actief 

meedenkt, mensen verbindt en betrokken is bij initiatieven en daardoor bijdraagt aan de 

duurzame ontwikkeling en leefbaarheid van het Friese platteland.  

 

Doarpswurk; “Dit issue is niet nieuw in de dorpskernen van Friesland. Veel jongeren, 

maar ook ouderen lopen er tegen aan dat men graag in hun vertrouwde en geliefde dorp 

willen blijven, maar dat de mogelijkheden er niet zijn. Wij adviseren graag hoe dit aan te 

vliegen.”  

 

In overleg met Doarpswurk kiest PB ervoor als eerste de volgende stappen te nemen: 

 Verder inzicht krijgen in de woonbehoefte in Scharsterbrug. Hiervoor zal 

binnenkort een enquête verstrekt worden waarop u uw woonbehoefte voor de 

toekomst kunt aangeven.  

 De betrokkenheid van het dorp in deze is noodzakelijk! Daarom zijn we 

voornemens een werkgroep ‘Wonen’ op te richten bestaande uit 

belanghebbenden (uit het dorp, of daarbuiten) die samen met bestuursleden van 

PB dit project verder in kaart gaan brengen. Wanneer je hiervoor in aanmerking 

wilt komen, meld je dan svp bij PB via 1 van onze bestuursleden of via 

pb@skarsterbrege.nl 

 Wij zullen u op de hoogte brengen van de uitkomsten van de enquête. Afhankelijk 

van de uitkomsten, zullen wij aansluitend hierop een avond organiseren om  deze 

uitkomsten en de vervolgstappen met elkaar te bespreken.  

 

 

mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:pb@skarsterbrege.nl
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4 – Werkbezoek bestuur PB 
 

Onlangs is  het bestuur van PB tezamen met het bestuur van TV De Skarslach op 

werkbezoek geweest bij het Stichtingsbestuur van Dorpshuis ’t Hokkien in De Hoeve. Het 

dorpshuis in De Hoeve is  zo’n 10 jaar geleden gebouwd en opgericht in samenwerking 

met de plaatselijke korfbalvereniging en Plaatselijk Belang.  

 

Dit werkbezoek is weer voortgekomen uit een eerder gezamenlijk overleg met beide 

besturen in aanwezigheid van een adviseur van Doarpswurk. PB heeft in overleg met het 

bestuur van de tennisvereniging Doarpswurk benaderd voor advisering en ondersteuning 

bij het traject van de uitbreiding van de tenniskantine tot het vormen van een dorpshuis 

in Scharsterbrug.  

 

Binnenkort zitten beide besturen weer samen om tafel om de opgedane kennis en 

informatie en de voortgang met elkaar te bespreken.  

  

 

5 – Voortgang project Herinrichting Roazebosk    

 
Onlangs hebben wij een bericht van de projectgroepleden van het project Roazebosk 

geplaatst op onze Facebook pagina. Verderop in deze Brêgepraat kunt u het betreffende 

bericht ook lezen, tezamen met de flyer die door deze projectgroep is opgesteld.  

Ook op onze website van Plaatselijk Belang vindt u meer informatie over de inrichting 

van het voormalige A7 tracé. 

 

 
6 – Contributie inning Plaatselijk Belang 2022 

 
Jarenlang was het de gewoonte dat aan het einde van het jaar, de bestuursleden van 

Plaatselijk Belang persoonlijk langs de deuren gingen bij die leden waarvan nog geen 

automatische betaling van de contributie was geregeld.  

 

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

Om die reden innen wij de contributie van € 5,00 dan ook niet meer persoonlijk aan de 

deur.  

 

Wel willen wij onze leden, die nog geen automatische betaling van de contributie hebben 

geregeld, vragen om op een andere wijze de contributie 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 
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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  

 

 

7 – Bericht van gemeente DFM ism Sociaal Werk de Kear 

 
Zoals jullie weten lopen de energietarieven hoog op. Het leven wordt steeds duurder en 

dat neemt grote onzekerheden met zich mee. We signaleren dan ook dat dit in veel 

huishoudens een grote rol speelt en gesprek van de dag is. Ongetwijfeld zullen jullie dit 

ook in het dagelijks leven tegenkomen.  

 

Gemeente De Fryske Marren neemt onderstaande ondersteunende maatregelen om 

energiearmoede tegen te gaan:  

-         De energietoeslag 2022 en 2023 (voor sociale minima); 

-        Individuele bijzondere bijstand voor de energiekosten – op basis van maatwerk 

 wordt gekeken of iemand in aanmerking komt; 

-         Basis energieadvies door adviseur (€ 35,- i.p.v. € 300,-) = Subsidieregeling 

 advies eigen woning. Zie: https://www.defryskemarren.nl/direct-

regelen/belastingen-subsidies/subsidieregeling-advies-eigen-woning/ 

-         De witgoedwissel (komt er binnenkort aan) – energie slurpend apparaat  

 inruilen voor een energiezuinig apparaat. 

 

Hieronder een lijst met samenwerkingspartners die inwoners eventueel op dit gebied 

zouden kunnen ondersteunen of waar mensen bij terecht kunnen voor vragen:  

 

Voor het aanvragen van energietoeslag en/of andere regelzaken kunnen inwoners terecht 

bij:  

-         Regelhulp (onderdeel van Sociaal Werk De Kear): iedere dinsdagochtend 

tussen 10.30 en 12.30 uur en iedere donderdagochtend tussen 10.30 uur en 

13.30 uur in de Bibliotheek in Joure. Regelhulp werkt alleen op afspraak. Een 

afspraak maken kan tijdens de aangegeven openingstijden via 06-51307554 of 

via regelhulp@sociaalwerkdekear.nl. 

-         Humanitas Thuisadministratie: bereikbaar via 06-19172678 en/of 

ta.defriesemeren@humanitas.nl. 

 

Daarnaast zijn er nog andere partijen die inwoners zouden kunnen ondersteunen:  

-        Energiecoaches vanuit Gemeente De Fryske Marren (Tuk Wenjen): Zij 

 geven o.a. energiebesparende tips om te verduurzamen. Bereikbaar via 06-

 18225521 en/of baukje@viahet.nl. 

-         Dat geldt voor mij: Adviseurs vanuit Gemeente De Fryske Marren die met de 

inwoner(s) kunnen kijken naar waar ze eventueel recht op hebben of waarop ze 

eventueel kunnen besparen. Meer info op:  

https://www.datgeldtvoormij.nl/organisatie/defryskemarren.    

-         Thuis in Cliëntondersteuning: ondersteunt zorgvragers en mantelzorgers in het 

hele traject rondom het inregelen van zorg en mantelzorgvragen. Of deze vraag 

nu valt onder de Wmo, Wlz of andere zorgwet. Een Cliëntondersteuner is een 

soort ‘meedenker’ die kan helpen bij het maken van deze keuzes. De wensen van 

de inwoner staan daarbij centraal. Meer informatie is te vinden op 

https://www.thuisinclientondersteuning.nl/ 

 

Neem voor vragen of verdere informatie vooral contact met ons op:  

Marloes Hoving, Buurtwerker en welzijnscoach, Sociaal Werk de Kear  

0513-334270 of 06-82295829 m.hoving@sociaalwerkdekear.nl  

mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:penningmeester@skarsterbrege.nl
https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/belastingen-subsidies/subsidieregeling-advies-eigen-woning/
https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/belastingen-subsidies/subsidieregeling-advies-eigen-woning/
mailto:regelhulp@sociaalwerkdekear.nl
mailto:ta.defriesemeren@humanitas.nl
mailto:baukje@viahet.nl
https://www.datgeldtvoormij.nl/organisatie/defryskemarren
https://www.thuisinclientondersteuning.nl/
mailto:m.hoving@sociaalwerkdekear.nl
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8 - Kerstboom en brugverlichting 
 

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

alweer volop. Volgende week zal ook nog de brug weer in een gezellige kerstsfeer 

worden gebracht.  

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!!  

 

 

9 – 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 naar pb@skarsterbrege.nl 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. 

 
 

10- 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. 

 
 

11 – 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 

 

mailto:pb@skarsterbrege.nl
http://www.skarsterbrege.nl/
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12 - 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-doen 
 

 Er is ook een mogelijkheid om meldingen te doen via de app van de gemeente. 

Deze kan worden gedownload op uw smartphone en heet ‘Afvalkalender De 

Fryske Marren’. In deze app zit de mogelijkheid opgenomen om een melding te 

maken.  

 Klik in de app rechtsonder op ‘meer’ en kies dan voor ‘melding maken’. 

 Vervolgens ‘melding doen’. Het voordeel van het doen van een melding via deze 

 app is dat je meteen een foto van de situatie kunt maken met je smartphone en 

 deze toevoegen aan de melding. 

 De melding wordt intern bij de gemeente meteen doorgezet naar de juiste 

 afdeling en er kan snel actie worden ondernomen. 

 
 

 

Tenslotte:  

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang  
wenst iedereen noflike krystdagen,  

in goede jierwiksel en in lokkich,  
sûn en leafdefol 2023! 

mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:haven@skarsterbrege.nl
http://www.defryskemarren.nl/melding-doen
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Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug 

    Bestuur 
                                                                              voorzitter- Wilco Kuipers  

                                                                              penningmeester - Pieter de Lange  

                                                                              secretaris - Anetta de Jong 
                                                                              havenmeester - Remco Burger 
                                                                              algemeen lid - Nienke Plantinga 
                                                                              algemeen lid - Nico de Vries 
 

Havencommissie 
Speeltuincommissie  
Trijegea en Pompstraat 

Dorpskrantcommissie  

Durk Faber Pier Sikma Redaktie Brêgepraat Bezorgers 

Remco Burger Elmer Jager Tineke Schotanus Coördinator: Ineke van Bruggen 

André Groenendal Jan Vermaning Janna Henstra Henk en Tineke Schotanus 

Daan Dijkstra Sietse Postma Ineke van Bruggen Sonja Goudemond 

 
Roel Dijkstra Rian de Leeuw Neeltje Mink-de Jong 

 
Roelof Roffel (Pompstraat) 

 
Louwrens van der Wal 

   
Tine Nagelhout 

   
Anneke Minnesma 

    contactpersoon: Remco 
 

contactpersoon: Nico 
 

contactpersoon: Anetta 
 

Jeugdcommissie Ouderencommissie Attentiecommissie Meiienoar ien 

Marjan de Kroon Martha Faber Sonja Kuipers Jenny Dijkstra 

Karla Hettinga Sjoukje Wiersma Tietie van der Meer Monica de Lange 

Irene Tolhoek Tietie van der Meer Tine Nagelhout Neeltje Mink 

Barbara Nota Tine Nagelhout Nienke Plantinga Jolanda van der Wal 

Jeltje Sikma Ingrid Wesselink 
   

contactpersoon: Nienke 
 

contactpersoon: Nienke 
 

contactpersoon: Nienke 
 

contactpersoon: Nico 
 

    Bijenweide/ 
Outdoor Fitnesspark 

Volkstuincommissie 
Brug- en kerstboom- 
verlichting 

Evenementencommissie 

Roel Dijkstra/ Gerlinde Kuipers Arno Bokma Wiebren Dijkstra 

Esther Beneker Marco Oppenhuizen Hendrik Kampen Rintsje Hoekstra 

  
Gerben Klijnstra Roelof Klos 

  
André Hettinga Wilco Kuipers 

  
Marc de Boer 

 

  
Rintsje Hoekstra 

 

  
Henk Zandstra 

 

  
Douwe Bokma 

 

    contactpersoon: Wilco contactpersoon: Nico 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, havenmeester 

• Hollandiastraat 36 

Nienke Plantinga, algemeen lid  

• Trijegea 87, telefoon: 06-53396787 

Nico de Vries, algemeen lid  

• Scharren 17, telefoon: 06-51348599 

 

Haven 

Remco Burger en Durk Faber: 06-39758174 

 

Volkstuin 

Gerlinde Kuipers: 06-34456467 

Marco Oppenhuizen: 06-38224705 

 

Speeltuinen  

Pier Sikma (Trijegea): 06-21987842 

Roelof Roffel (Pompstraat): 0513-416083 
 

Outdoor Fitnesspark 

Esther Beneker: 0513-412983 

 

Whats app buurtpreventie  

Gerben Veenstra: 06-21492783 (groepsbeheerder) 

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

