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Aan: de bewoner(s) van dit pand 

Datum: 20 januari 2021 

Betreft:  mogelijke locaties Brûsplak Joure 

Geachte heer en/of mevrouw, 

U ontvangt deze brief omdat we u als omwonende graag willen informeren. 

Waar gaat het over  

De initiatiefnemers van It Lokaal en gemeente De Fryske Marren werken samen aan plannen voor een 

sociaal en cultureel Brûsplak in Joure. In het Brûsplak worden de culturele en sociaal maatschappelijke 

organisaties van Joure gehuisvest. Een Brûsplak is een plek waar verbinding, ontmoeting en 

talentontwikkeling centraal staat. Waar iedereen mee kan doen en waar creativiteit en elkaar versterken 

belangrijk is. De projectgroep Brûsplak Joure is opgericht om samen te bekijken hoe en waar dit Brûsplak 

het beste gerealiseerd kan worden. Het doel is om een aantal verschillende scenario’s voor te leggen aan 

de gemeenteraad. 

Zorgvuldige afweging van de verschillende mogelijkheden heeft geleid tot 3 scenario’s die kansrijk zijn. 

Nieuwbouw is daar één van. De projectgroep heeft deze scenario’s het stempel ‘goedgekeurd’ gegeven. 

Dat wil zeggen dat, welke van deze scenario’s het ook wordt, elk scenario in principe geschikt is voor de 

realisatie van het Brûsplak. 

Het betreft in grote lijnen de volgende scenario’s: 

1) Nieuwbouw op de Sinnebuorren of nabij het Sportief Knooppunt

2) Verbouw van sporthal De Stuit, waarbij enkele varianten mogelijk zijn.

3) Sloop van sporthal De Stuit gevolgd door afzonderlijke nieuwbouw van een gymzaal, turnhal en een

Brûsplak mogelijk op verschillende locaties.

Wat gebeurt er op korte termijn 

Donderdag 21 januari 2021 is er een online informatiebijeenkomst voor alle organisaties die eerder hebben 

aangegeven belangstelling te hebben voor deelname aan en/of huisvesting in het Brûsplak Joure. Aan het 

eind van de week is die informatie ook na te lezen op de website: itlokaal.nl onder het kopje Brûsplak. Deze 

organisaties kunnen vervolgens hun reacties op de gepresenteerde scenario’s geven. Mede op grond van 

die inbreng bepaalt de projectgroep Brûsplak Joure het voorkeursscenario.   

Hoe gaat het verder 

Het scenario dat de voorkeur heeft wordt op 18 februari 2021 gepresenteerd aan de belangstellende 

organisaties. Mocht u omwonende zijn van het voorkeursscenario dan ontvangt u hierover voorafgaand 

aan deze presentatie een informatiebrief van de projectgroep Brûsplak Joure . 

In de periode daarna wordt de belangstellende organisaties gevraagd hun interesse concreet te maken 

door een intentieverklaring te tekenen. De projectgroep zal vervolgens de verschillende scenario’s met het 



advies over het voorkeursscenario aan de gemeente aanbieden. Het beoogde resultaat is dat de raad op 

grond van de scenario’s tot een keuze komt.  

Achtergrondinformatie  

Verdere informatie over Brûsplak Joure kunt u nalezen op itlokaal.nl. U vindt hier onder andere de vier 

nieuwsbrieven die de afgelopen periode zijn uitgebracht. 

Vragen 

Heeft u vragen over Brûsplak Joure, dan kunt u contact opnemen met: 

Tea Osinga, t.osinga@oscom.nl, telefoonnummer (06) 46 11 31 33. 

Tjitske Stegenga, t.stegenga@kpnmail.nl, telefoonnummer (06) 27 35 12 30. 

Annita Imminga, a.imminga@defryskemarren.nl, telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal). 

Met vriendelijke groet, 

De projectgroep Brûsplak Joure 




