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Sociaal en cultureel Brûsplak in Joure 

De ini�a�efnemers van It Lokaal en gemeente De Fryske Marren werken samen aan plannen voor een
sociaal en cultureel Brûsplak in Joure. Een Brûsplak waar verbinden, ontmoeten en talentontwikkeling
centraal staat. Waar iedereen mee kan doen en waar crea�viteit en elkaar versterken belangrijk is. Er
is een projectgroep opgericht en er zijn verschillende werkgroepen ac�ef om samen te bekijken hoe
en waar dit Brûsplak het beste gerealiseerd kan worden. Het doel is een aantal verschillende
scenario’s voor te leggen aan de gemeenteraad.

Nieuwsbrief
Als projectgroep willen we iedereen die betrokken is het liefst persoonlijk informeren over de
ontwikkelingen. Als gevolg van het coronavirus kunnen we helaas geen fysieke bijeenkomsten
organiseren. Daarom kiezen we ervoor regelma�g deze nieuwsbrief te verspreiden. Ook op de website
van het inwonersini�a�ef (www.brusplakjoure.nl) en binnenkort op de website van de gemeente
(www.defryskemarren.nl) kunt u de laatste nieuwsberichten lezen.

Huisves�ng
De werkgroep Huisves�ng keek de afgelopen weken naar mogelijke loca�es voor huisves�ng van het
Brûsplak in Joure. Er is een lijst gemaakt van poten�ële gemeentelijke gebouwen, leegstaande
gebouwen en gebouwen die te koop staan of komen. De werkgroep bepaalde vooraf aan welke
voorwaarden een loca�e moet voldoen om geschikt te zijn voor huisves�ng van het Brûsplak. Dat
betre� vooral de beschikbaarheid en of er voldoende ruimte in het gebouw is. Na een screening op
die minimale voorwaarden blijven �en poten�ële loca�es over. Deze zijn verder onderzocht op criteria
die voor het Brûsplak belangrijk zijn. Denk aan de ligging, parkeervoorzieningen, duurzaamheid en de
staat van onderhoud. Het ene criterium is belangrijker dan het andere. De criteria die het zwaarst
wegen krijgen de meeste punten. Op die manier zijn de �en poten�ële gebouwen in een rangorde
geplaatst. 

Programma
De werkgroepen ‘Func�es & Ac�viteiten’ en ‘Draagvlakonderzoek’ hebben gekeken naar de
ac�viteiten in het Brûsplak. Ook is nagedacht over de vraag of het ‘brûzen’ perse op één plek moet
gebeuren of dat het ook op meerdere loca�es kan. Daarbij is voortgeborduurd op de informa�e die
door de ruim 90 par�jen en verenigingen is aangeleverd voor het draagvlakonderzoek. Om de ideeën,
wensen en eisen nog scherper te krijgen zijn gesprekken gevoerd met een aantal toekoms�ge
gebruikers van het Brûsplak. De komende weken wordt  de opgehaalde informa�e verwerkt. Dat
levert een goed beeld op van de mogelijke samenstelling van het Brûsplak en welke ruimtes daarvoor
nodig zijn. Die uitkomst voegen we samen met de lijst van poten�ële loca�es. Daarna wegen we af
wat de 3 of 4 beste scenario’s zijn om verder uit te werken. Scenario’s die we uiteindelijk ook kunnen
voorleggen aan de toekoms�ge gebruikers, de bewoners van het Brûsplak en aan de raad. 

Wij hopen snel te kunnen delen welke gebouwen en scenario's in beeld zijn. Dat kan zodra we met
redelijke zekerheid kunnen zeggen welke organisa�es met welke (ruimte)behoe�e in het Brûsplak
gaan deelnemen. 

Jongeren en het Brûsplak
Geen brûs zonder jeugd. We vinden het erg belangrijk jeugd te betrekken bij de ontwikkeling van het 
Brûsplak. Daarom zijn we druk met het realiseren van een crea�ef pla�orm: Het Brûslab. In dit 
Brûslab kan de jongere genera�e meedenken en inzichten met ons delen. Zo sluiten we aan bij de 
behoe�e van de jeugd op cultureel vlak. Omdat het Brûsplak nu in de star�ase zit, is het juist nu 
belangrijk ook jongeren te werven die met ons mee willen denken. We legden contact met Plein Joure 
(voorheen Bornego College en OSG Sevenwolden) om het idee van Het Brûslab in de klassen te 
pitchen. In de pauze ging Sociaal Werk de Kear met de jeugd in gesprek om hen te enthousiasmeren. 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

http://www.brusplakjoure.nl/
https://www.defryskemarren.nl/
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Vragen
Hee� u vragen over Brûsplak Joure? Dan kunt contact opnemen met:

It Lokaal
Tea Osinga, t.osinga@oscom.nl, telefoonnummer: 06 46 11 31 33
Tjitske Stegenga, t.stegenga@kpnmail.nl, telefoonnummer: 06 27 35 12 30

Gemeente De Fryske Marren
Annita Imminga, a.imminga@defryskemarren.nl, telefoonnummer: 14 05 14 (zonder kengetal)

gemeente De Fryske Marren | ☎ 14 05 14 (zonder kengetal) | www.defryskemarren.nl

Ik wil mij graag afmelden voor deze nieuwsbrief.
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