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Wat vooraf ging  
De vorige nieuwsbrief is van mei dit jaar. Daarin vertelden wij u dat de gemeenteraad op 11 mei een 
besluit zou nemen over de locatie van het Brûsplak. Zoals we toen ook al aangaven: helaas heeft de 
gemeenteraad op 11 mei geen besluit genomen over de locatie. 
De gemeenteraad heeft op 11 mei het volgende amendement aangenomen:  
 “De evenementenhal en It Haske aan te wijzen als de mogelijke locaties voor de realisatie van het 
Brusplak Joure.  
 Het college op te dragen om met een raadsvoorstel terug te komen bij de gemeenteraad met 
uitgewerkte ramingen aan de kosten en exploitatie van beide scenario’s, zodat de gemeenteraad op 
basis daarvan een definitieve keuze kan maken voor de locatie en pas daarna het reeds 
gereserveerde krediet vrij te geven.  
 In die uitwerking mee te nemen: de bereidheid tot financiële bijdrage uit de mienskip.”  
 
Werk aan de winkel dus voor het college van B&W om het amendement uit te werken en de 
resultaten opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Juli 2022 
In juli zijn leden van de projectgroep (ambtenaren en mensen van It Lokaal) bijgepraat door de 
wethouders Roel de Jong en Irona Groeneveld. Duidelijk werd toen dat de wethouders in de 
tussentijd geen gesprek hadden kunnen hebben met de fracties die bovengenoemd amendement 
hadden ingediend. De agenda’s waren te vol…… Dat gesprek moest duidelijk maken wat de 
gemeenteraad nog precies aan meer informatie wilde hebben van het college voordat ze tot een 
besluit konden komen. Geen gesprek betekent geen nadere informatie en dus geen uitwerking. 
In die vergadering is afscheid genomen van wethouder Roel de Jong, hij zou niet terugkomen in het 
nieuwe college van B&W. Ook moesten we afscheid nemen van projectleider Annita Imminga en Tilly 
Langelaan, ambtenaar van de afdeling samenlevingszaken. Met het vertrek van deze drie mensen 
ging er heel veel kennis op het gemeentehuis ‘verloren’. We vreesden de gevolgen voor de 
continuïteit in het proces. 
 
Augustus 2022 
Die vrees bleek gegrond. De formatie van het nieuwe college duurde lang. Uiteindelijk werd duidelijk 
dat wethouder Janita Tabak het Brûsplak in haar portefeuille zou krijgen. Er was een nieuwe 
ambtenaar die voorlopig de taken van projectleider op zich zou nemen. In het kennismakingsgesprek 
wat Tea en Tjitske met Janita Tabak en Inge van der Hauw hadden, is verteld dat de gemeenteraad in 
de begrotingsvergadering van 7 november gevraagd zou worden om geld beschikbaar te stellen voor 
de aanstelling van een nieuwe projectleider. De projectleider zou het amendement moeten 
uitwerken zodat het resultaat van die uitwerking aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden.  
 
November 2022 
Op 7 november heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag voor een 
projectleider. Daarna kon de werving worden gestart. Inmiddels hebben de gesprekken met 
kandidaten plaatsgevonden. Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe projectleider in de eerste week 
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van januari begint. De opdracht is tweeledig: er voor zorgen dat de gemeenteraad tot een 
locatiekeuze komt en zorg voor realisatie van het Brûsplak in Joure. 
 
2023: zou het er dan toch van komen?  
Wij hopen van harte op een concreet perspectief in 2023 op de komst van een Brûsplak, want de 
urgentie is duidelijk. De verenigingen en organisaties hebben een goede oefenlocatie nodig. De 
huidige oefenruimte van de muziekverenigingen stinkt en heeft nul uitstraling. Geen goede zaak voor 
het culturele verenigingsleven en aanwas van nieuwe (jeugd)leden. De toneelverenigingen hebben 
een tijdelijke oefenruimte waarvan de vloer verrot is. Maar náást de behoefte aan huisvesting is de 
ontmoeting en verbinding zo belangrijk. Dát is de sociale dimensie die tot nu toe geen aandacht 
krijgt.  
 
Vervolg  
Wij blijven actief communiceren naar de gemeente, en wij blijven constructief meedenken, en wij 
blijven u als achterban en belangstellenden informeren. In de eerste helft van 2023 organiseren wij 
een bijeenkomst voor alle verenigingen en organisaties die bij het Brûsplak betrokken zijn. 
 
Contact  
Voor vragen, berichten, opmerkingen enz.: schroom niet en neem contact met ons op! En kijk op 
onze website voor achterliggende informatie: itlokaal.nl.  
 
Tjitske Stegenga (telnr.: 06 27 35 12 30) en Tea Osinga (telnr. 06 46 11 31 33) 


