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Wat vooraf ging 
De vorige nieuwsbrief is van begin april dit jaar. Daarin vertelden wij u waarom wij nog steeds de 
Stuit als voorkeurslocatie hebben voor het Brûsplak. En we vermeldden dat het Petear op 20 april 
plaats zou vinden.  
 
Hierbij een kleine update. 
 
It Petear 
Van de mogelijkheid om in te spreken is gebruik gemaakt door Concordia en It Lokaal. Verder 
spraken verschillende omwonenden in.  
Alle bijdragen waren helder. De strekking van onze bijdrage heeft u kunnen lezen in de vorige 
nieuwsbrief. Concordia maakte vooral duidelijk dat het traject om onderdak te vinden voor alle 
Jouster verenigingen wel erg lang heeft geduurd. Daarom dringt zij er op aan dat de besluitvorming 
nu echt op korte termijn gaat gebeuren. Verschillende omwonenden hebben aandacht gevraagd voor 
de overlast die men daar ervaart: geluids- en parkeeroverlast. Problemen die al verschillende jaren 
bestaan en waar ze al vaak aandacht voor hebben gevraagd bij de gemeente. Steeds is er geen 
afdoende oplossing voor gevonden. Men vreest met de komst van het Brûsplak nog meer overlast. 
 
Oproep gemeenteraadsleden 
In deze nieuwsbrief willen we ook aandacht schenken aan een volkomen onverwachte en in onze 
ogen zeer misplaatste oproep van drie gemeenteraadsleden. De oproep in de vorm van een pamflet 
– uitgedeeld op een bijeenkomst van ondernemers en ’t Nut in Joure – werd door twee raadsleden 
uitgedeeld. Het pamflet bevat helaas eigenlijk alleen maar onjuiste informatie. Onderstaand leest u 
hoe het echt zit. 

De meeste toekomstige gebruikers van het Brûsplak maken nu géén gebruik van het Haske. De 
verenigingen zoeken in het toekomstig Brûsplak blijvende huisvesting, een plek om te oefenen en 
bijvoorbeeld ook om decor te bouwen. Deze ruimte kan het Haske niet bieden. Het Haske is een 
commercieel bedrijf dat bestaat van zaalverhuur en horeca. De verenigingen kunnen geen 
commerciële huur betalen. Zonder betaalbare oefenruimte komen er geen voorstellingen en 
concerten meer.  

De gemeente zou van 't Haske een Brûsplak kunnen maken door het te kopen en verbouwen. Dat is 
niet logisch, want de gemeenteraad heeft in een eerder stadium besloten dat de gemeente géén 
panden meer wil aankopen maar juist panden wil afstoten/verkopen. Dan kost het ook nog eens 
meer (aankoop en verbouw). En niet te vergeten, dan verdwijnt er juist een commerciële feestlocatie 
uit Joure. Dat zal toch niet de bedoeling zijn.  

Overigens is ook voor ons 't Haske niet weg te denken uit Joure. Wij hebben er al vele malen, met 
heel veel plezier, in de zaal gezeten en op het podium gestaan. Velen in onze achterban hebben er 
hun bruiloft gevierd en vele andere feestjes. Er is, én blijft, genoeg ruimte voor ’t Haske in Joure, 
aanvullend op het Brûsplak.  

Meer info is te vinden in de vergaderstukken over het Brûsplak voor de raad van 11 mei a.s. U vindt 
deze stukken op de website van de gemeenteraad De Fryske Marren. 

 
Besluitvorming 
Op 11 mei staat het Brûsplak op de agenda van de gemeenteraad. Op die avond wordt dan – hopelijk 
– een knoop doorgehakt en wordt het duidelijk waar het Brûsplak gehuisvest gaat worden. 



NIEUWSBRIEF 26 APRIL 2022 - IT LOKAAL – BRÛSPLAK JOURE 

   
 
 
Vervolg 
Met een besluit in handen kunnen we aan de slag met wat wij noemen: fase 2. Afhankelijk van de 
gekozen locatie zullen de stappen die genomen gaan worden er wellicht wat anders uitzien. De 
stappen die we moeten gaan zetten brengen we zo snel mogelijk in kaart. In ieder geval zoeken we 
contact met alle organisaties die in een eerder stadium een Intentieverklaring hebben ondertekend.  
 
Na 11 mei hoort u weer van ons.  
 
 
Contact 
Voor vragen, berichten, opmerkingen enz.: schroom niet en neem contact met ons op! 
 
Tjitske Stegenga (telnr.: 06 27 35 12 30) en Tea Osinga (telnr. 06 46 11 31 33) 
 

 

 


