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De initiatiefnemers 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 talent ontwikkelen centraal staat. Waar 
iedereen mee kan doen en waar creativiteit en elkaar versterken belangrijk is. Er is een projectgroep opgericht 
en er zijn verschillende werkgroepen actief. Samen bekijken ze hoe en waar dit Brûsplak het beste gerealiseerd 
kan worden. Het doel is hiervoor 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 bijeenkomsten met veel aanwezigen organiseren. 
Daarom kiezen we ervoor regelmatig deze nieuwsbrief te verspreiden.  
Ook op de website van dit inwonersinitiatief www.brusplakjoure.nl en op de website van de gemeente 
www.defryskemarren.nl kunt u de laatste nieuwsberichten lezen.  

 

 
 

Wat hebben we gedaan? 

De zoektocht naar onderdak voor een Brûsplak in Joure is een heel eind gevorderd. De zoektocht is in 2019 
gestart, samen met de gemeente, beide vanuit het besef dat goed onderdak voor de culturele en sociaal 
maatschappelijke verenigingen belangrijk is voor de mienskip van Joure. Naast het meer praktische punt van 
passende huisvesting voor de verenigingen is er een bovenliggend doel, waarbij aspecten als ‘verbinding tussen 
inwoners en verenigingen’ en ‘van meerwaarde zijn voor de samenleving’ een belangrijke rol spelen. De 
samenwerking tussen het inwonersinitiatief en de gemeente was gedurende het gehele traject zeer constructief. 
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In het begin hebben we een kerndocument opgesteld, een document wat voor ons richtinggevend is geweest in 
onze zoektocht. Op basis van het uitgevoerde draagvlakonderzoek in 2020 zijn we op pad gegaan. We 
onderzochten welke verenigingen en activiteiten mee willen doen en welke huisvesting dat zou gaan vragen. 
Met ondersteuning van huisvestingsadviseurs Lindhorst en Okander zijn de mogelijkheden voor onderdak in 
kaart gebracht. 
 
 

De Stuit 

Mede op basis van de wensen van de organisaties en verenigingen die mee hebben gedaan aan het 
draagvlakonderzoek, is er na zorgvuldige afwegingen als voorkeurscenario voor de Stuit gekozen.  
Bij deze keuze spelen onder andere een toekomstbestendige haalbare exploitatie door de combinatie met sport 
en een relatief gunstige investeringslast, een belangrijke rol. Daarnaast zijn de aspecten die het Brûsplak 
ondersteunen erg belangrijk, zoals een centrale ligging en de mogelijkheid om verschillende functies te 
combineren, waaronder sport, sociaal-maatschappelijk, cultureel en onderwijs. Indien gewenst kunt u voor een 
mondelinge toelichting luisteren naar een deel van de presentatie van 18 februari (van 10:29 tot 28:50), via 
www.itlokaal.nl. 
 
De keuze voor het Brûsplak in De Stuit betekent niet dat ALLE activiteiten op het gebied van cultuur en/of sociaal 
maatschappelijk vlak daar ook moeten plaatsvinden. Brûzen is een concept (meer dan een gebouw). De 
verwachting is wel dat een Brûsplak het meest succesvol is, wanneer zoveel mogelijk Brûsplakpartners onder 
één dak zijn gehuisvest. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met bijvoorbeeld Pakhuis Cath, de bibliotheek, 
de Kear en It Toanhûs. Voor activiteiten met heel veel publiek is geen ruimte. Deze zullen elders plaatsvinden, 
bijvoorbeeld in de Oerdracht, ’t Haske of Sportief Knooppunt. 
 
 

Waar staan we nu 

In onderstaande ‘brûsplaat’ is het proces schematisch weergegeven. De rode pijl geeft aan waar we nu staan in 
het proces: bij stap 11. 
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Informatie 

De projectgroep heeft zich gedurende het gehele traject ingespannen om in brede zin iedereen zoveel mogelijk 
aan de voorkant te informeren en bij te praten. Onder andere door deze nieuwsbrieven die we breed verzenden 
en via onze website www.itlokaal.nl. Daarnaast hebben we veel verschillende digitale informatiebijeenkomsten 
georganiseerd, waarin we de uitkomst van de zoektocht naar onderdak voor het Brûsplak hebben gedeeld met 
alle organisaties die hebben meegedaan aan het draagvlakonderzoek, de gebruikers van de Stuit, de 
omwonenden en de gemeenteraad. 
 
De huidige gebruikers vinden de inpasbaarheid van huidige en toekomstige activiteiten van belang. Met hen is 
besproken dat, na een positief besluit door de gemeente over het voorkeursscenario, samen wordt opgetrokken 
bij de verdere uitwerking van het verbouwplan.    
 
Ook een aantal van de omwonenden van de Stuit heeft gereageerd. Men maakt zich zorgen over de toename 
van het gebruik van de Stuit en de daarmee samenhangende parkeerproblemen en (geluids)overlast. Ook de 
eventuele (ver)bouw in relatie tot de omgeving wordt als punt van aandacht naar voren gebracht. De 
projectgroep heeft gereageerd op de gestelde vragen en wil heel graag, na een positief besluit door de 
gemeente over het voorkeursscenario, samen optrekken om gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan geuite 
zorgen. 
 
 

Blik vooruit 

De blik vooruit richt zich natuurlijk op de gemeentelijke besluitvorming en het mogelijke vervolg. De 
projectgroep heeft in mei haar advies aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente. De gemeente gaat haar nu buigen over het voorstel en zal het vervolgens aan de raad voorleggen. 
Zodra het besluit van het college bekend is en het voorstel wordt aangeboden aan de gemeenteraad, informeren 
wij u daarover in een volgende nieuwsbrief. Daarin vindt u ook de data waarop de gemeenteraad erover spreekt 
en hoe de inspraak op de plannen georganiseerd is. 
 
Waarschijnlijk wordt het gesprek in de gemeenteraad na de zomervakantie geagendeerd. 
De initiatiefnemers van It Lokaal danken de gemeente voor de mogelijkheid om gezamenlijk hun initiatief uit te 
werken. Juist deze bijzondere tijd maakt vooruitkijken noodzakelijk en toont het belang van voorzieningen en 
hun meerwaarde voor de samenleving. De projectgroep hoopt op de realisatie van een Brûsplak in Joure en zou 
graag samen met de gemeente uitvoering geven aan dat vervolg. 
 
 

Vragen? 

Heeft u vragen over het 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) 
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