
JAAROVERZICHT 2018

Samenstelling bestuur
Tijdens de voorjaarsvergadering op 16 april 2018 is Joost Zoethout afgetreden als 
penningmeester van het bestuur. Bij acclamatie werd Geale Broersma de nieuwe 
penningmeester. Het bestuur bestaat thans uit de volgende vier leden: Wiebe Nieuwsma 
voorzitter, Coos Waringa secretaris, Geale Broersma penningmeester en Taco Hoekstra 
algemeen lid.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in het jaar 2018 9 keer vergaderd. De voorjaarsvergadering is gehouden 
op maandagavond 16 april. De najaarsvergadering is gehouden op dinsdagavond13 
november.

Overleg met de gemeente Leeuwarden
Per 1 januari 2018 ging de gemeente Leeuwarderadeel over in de gemeente Leeuwarden. 
Dat betekende voor het bestuur overleg met ambtenaren van de nieuwe gemeente. Het 
eerste grote project was al in november 2017 aangekondigd: Grote Schoonmaakactie in 
Stiens. Beleidsambtenaren kwamen regelmatig langs in Stiens om de actie voor te bereiden. 
Kort daarna startte het intensieve overleg over de nieuwe subsidieregeling voor Stiens. 
Plaatselijk Belang Stiens maakte zich ook sterk voor een passende overgangsregeling voor 
bestaande subsidieontvangers. Nieuwe spelregels moesten opgesteld worden en een aparte
adviescommissie subsidies werd in het leven geroepen om het bestuur te adviseren over de 
aanvragen.
De ontwikkelingen rondom De Skalm bleef ook in 2018 een aandachtpunt voor PBS. Zowel 
in de voorjaars- als in de najaarsvergadering werd hier uitgebreid bij stilgestaan door de 
toenmalige wethouder. 
in de tweede helft van het jaar is begonnen regelmatig overleg te voeren met de politieke 
partijen in de nieuwe gemeenteraad. In november was het eerste overleg met Pal/Groen 
Links.
Met de nieuwe dorpencoördinator Bram Louwerse is een goed contact ontstaan binnen het 
gemeenteapparaat.
 
De Skalm
Ook in het jaar 2018 volgde PBS de ontwikkelingen van De Skalm met veel aandacht. Met 
de toenmalige wethouder, met betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente, met de 
ondernemersvereniging OVL, met managers van dBieb, op vele wijze werd informatie 
ingewonnen en overleg gepleegd over de toekomst en de mogelijke verhuizing naar het 
voormalige gemeentehuis. 

Elfstedenwandeltocht
Ook in 2018 heeft PBS de jaarlijkse Elfstedentocht gesponsord. De vlag ging in top op de 
Sint Vitus toren en Studio verzorgde de muzikale bijdrage op het kaatsveld. 

Dorpsbudget Stiens
Een nieuwe taak van PBS was het in ontvangst nemen en verdelen van het door de 
gemeente toegekende Dorpsbudget. Er moesten spelregels worden opgesteld. Verenigingen
en andere actieve organisaties werden aangeschreven en gewezen op de mogelijkheid om 
een aanvraag in de dienen. 
Een aparte susidiecommissie werd ingesteld om de binnengekomen aanvragen te 
beoordelen en het bestuur te adviseren.
Een overgangsregeling voor de jaren 2019 en 2020 werd ingesteld voor die verenigingen die
eerder van de gemeente Leeuwarderadeel jaarlijks een subsidiebedrag ontvingen.



 

Najaarsvergadering maandag 13 november
Er was een uitzonderlijk hoge opkomst voor de najaarsvergadering in De Skalm. Het 
agendapunt op de uitnodiging over het de situatie rond het voormalige gemeentehuis en De 
Skalm, met een toelichting door wethouder Henk Deinum, bracht menige inwoner van Stiens 
op de been. Op een enkeling na was de vergadering het eens over de verhuizing van De 
Skalm naar het voormalige gemeentehuis.

Vrijwilligers
Zowel de actieve vrijwilligers, alsook de leden van de subsidiecommissie, hebben rond de 
kerstdagen een attentie ontvangen als dank voor hun inzet. 

Coos Waringa, secretaris
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