
Aan alle belangstellende organisaties voor Brûsplak Joure, 

 

Deze week heeft u zeer waarschijnlijk een telefoontje gehad waarin een online informatie 

bijeenkomst werd aangekondigd. Op deze bijeenkomst wil de projectgroep alle organisaties 

informeren, die in het draagvlak onderzoek hebben aangegeven belangstelling te hebben voor 

Brûsplak Joure. We geven een schets van de route die gevolgd is om te komen tot een aantal 

kansrijke scenario’s voor huisvesting van het Brûsplak. De keuze voor de scenario’s en de 

mogelijkheden lichten we toe, zodat voor iedereen duidelijk wordt waar de mogelijkheden liggen 

voor elke organisatie.  

 

De digitale bijeenkomst wordt gehouden op:  

donderdag 21 januari 2021 van 19.30 tot 20.30 uur. 
U kunt deelnemen aan deze bijeenkomst. Daarvoor moet u het volgende doen. 

1.       Deze link gebruiken: https://meet.dutchwebcast.com/brusplak-joure-21jan 

2.       U komt dan op een kort registratieformulier met drie vragen (naam, emailadres, organisatie) 

3.       U ontvang daarna automatisch een linkje met reminder 12 uur voor de uitzending en 15 

minuten voor de uitzending. 

 

Het is wellicht handig dat meerdere bestuursleden of betrokkenen van uw organisatie de informatie 

krijgen. Wilt u dan deze mail aan hen doorsturen zodat ook zij kunnen inloggen. 

 

U krijgt de gelegenheid om tijdens de “uitzending” via whatsapp vragen te stellen, die we mogelijk 

direct live kunnen beantwoorden. Daarvoor kunt u gebruik maken telefoonnummer: 06-11006465. 

Na de “uitzending” is er ook gelegenheid om telefonisch vragen te stellen bij Tjitske Stegenga, 

telefoonnummer: 06-27351230 

De informatie is daarna ook nog na te lezen op de website: www.itlokaal.nl onder het kopje Brûsplak. 

 

Na 21 januari kunt u de scenario’s bespreken in uw vereniging/organisatie. We vragen u om voor 30 

januari 2021 schriftelijk vragen, reacties en op- en aanmerkingen te sturen naar emailadres: 

sjseffinga@gmail.com. De reacties bundelen we in één document dat u op 5 februari 2021 via mail 

ontvangt. De reacties bespreken we in de projectgroep.  

 

Op 18 februari 2021 houden we op dezelfde manier een 2e informatiebijeenkomst. Daar 

presenteren we dan het scenario dat de voorkeur heeft om het Brûsplak in Joure te worden. Het 

voorkeursscenario wordt bepaald door de Projectgroep mede op basis van uw mening.  Op deze 

bijeenkomst geven we  informatie over de kosten voor het gebruik (huur) van de verschillende 

ruimtes in het Brûsplak. Tevens informeren we u dan over een intentie verklaring die gevraagd wordt 

aan die organisaties die willen participeren en/of huren. Het is erg belangrijk!  Hoe meer deelnemers, 

hoe groter de kans op realisatie van het Brûsplak! Op deze bijeenkomst schetsen we ook hoe het 

besluitvormingsproces verder verloopt. 

 

Ook de pers (Omrop Fryslân en de kranten) worden uitgenodigd om de beide “bijeenkomsten” bij te 

wonen.  

 

We gaan ervan uit dat u allemaal gaat kijken en hopen dat we daarna uw reacties mogen ontvangen.  

Daarmee laat u uw betrokkenheid zien. We hebben uw inbreng nodig!  

We doen dit voor de mienskip van Joure, nu is de mienskip aan zet!  

 

 

Met vriendelijke groet 

De projectgroep Brûsplak Joure. 


