
Notulen van de voorjaarsvergadering van Plaatselijk Belang Stiens op dinsdagavond 
9 april 2019 in De Skalm. 

Aanwezig: 126 personen   

1. Opening
Om 19.45 uur opent de voorzitter Wiebe Nieuwsma de vergadering. Een speciaal 
welkom voor onze nieuwe wethouder Hein de Haan.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is bericht van verhindering binnengekomen van de heer en mevrouw Rinsma, de 
heer en mevrouw Van Riemsdijk, de heer en mevrouw Van Hofwegen, Rob Landstra,
Karin van der Burg, Lutz Jacobi en Jaap Bams.

3. Kennismaken met de heer Hein de Haan, onze nieuwe dorpenwethouder
Wethouder Hein de Haan stelt zich zelf voor. 
De wethouder vertelt dat architect Bauke Tuinstra nu bezig is met tekeningen van de 
nieuwe Skalm in het voormalige gemeentehuis. Yme Visser, voorzitter van 
Monumentenzorg pleit ervoor om de monumentale deuren van de raadszaal te 
behouden, zo ook het borstbeeld van P.J. Troelstra.
Sip Lunter, voorzitter van de ouderensociëteit, maakt zich zorgen over de termijnen 
qua besteding van subsidies. Met andere woorden: wanneer kunnen we verhuizen. 
En past dan iedereen in de nieuwe Skalm. Johannes Bijlsma, voorzitter van stichting 
De Skalm antwoordt dat er een plan van eisen is opgesteld en dat we 1 op 1 
overgaan naar de nieuwe behuizing.
Er komt nog een infoavond voor het dorp waarbij inspraak mogelijk is. Bert Fennema 
van het Filmhuis vraagt of de huidige gebruikers van De Skalm nog inspraak hebben. 
Wiebe Nieuwsma, de voorzitter, raadt het bestuur van De Skalm aan om met alle 
gebruikers te gaan praten. Johannes Bijlsma zegt toe dat met alle gebruikers zal 
worden gesproken.
De heer J.W. Tuininga (FNP) stelt dat er beslist meer woningen nodig zijn in Stiens 
en vraagt wat voor soort er komen bij het voormalige gemeentehuis. Er komen 
appartementen. Wat betreft woningbouw in Stiens is er een woonvisie nodig om de 
behoefte aan woningen in Stiens te peilen. Stiens is een vergrijzend dorp.   
De wethouder vertelt dat Friso Bouw de bouw van woningen op het terrein van de 
spoorloods overgenomen heeft van Proplan. De bouw van woningen op Steenslân  
hapert door hogere bouwkosten. Een aantal woningen aan de Petterhusterdyk wordt 
inderdaad afgebroken.
Vraag van de heer J.W. Tuininga (FNP): afspraken met Proplan toentertijd waren niet
goed, komen er nu andere, duurdere woningen? Nee, de aanvraag van 5 jaar 
geleden geldt nog steeds.
Anton Germeraad, makelaar, stelt dat er vooral een groot tekort is aan sociale 
huurwoningen in Stiens. Er is ook veel vraag naar gelijkvloerse woningen.
De Speeltuincommissie stelt dat wil je meer jonge gezinnen in Stiens krijgen, je meer 
betaalbare woningen moet bouwen. 
De verkeersveiligheid bij de basisschool aan de Pim Mulierswei is een zorgpunt, 
wordt genoteerd.
De bomen rondom de Sint Vituskerk vergen groot onderhoud. De gemeente heeft het
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veiligheidsonderhoud al wel gedaan, en zal ook eventueel achterstallig onderhoud 
uitvoeren. Discussie is de staat van de eeuwenoude bomen. Grootschalig snoeien is 
noodzakelijk om de bomen te behouden. De gemeente zal daarna het onderhoud op 
zich nemen. Yme Visser, voorzitter van Monumentenzorg pleit voor een 
subsidieaanvraag voor een combi van bomen, het kerkhof en de singel.  

4. Uitkomsten bestuurlijk overleg: o.a. De Skalm/gemeentehuis en verantwoording

aanvragen Dorpsbudget.

Over De Skalm zie hierboven.

De voorzitter geeft een PowerPointpresentatie over de aanvragen Dorpsbudget (zie 

website) en maakt de toegekende aanvragers bekend:

Shantykoor Bluswater, het Filmhuis, Kaatsclub de Boer, OVL kerstverlichting, Skalms 

Fertier biljarttafels.

5. Commissie Duurzaam Stiens 
In de begroting 2019 van PBS staat voor het oprichten van een energiecoöperatie 
een bedrag van € 1.000,00 gereserveerd. En voor het opzetten van een eigen 
website € 800,00. De leden konden bij punt 8 daarover stemmen.
Zie verder de PowerPointpresentatie van de commissie Duurzaam Stiens op de 
website.

6. Commissie Speeltuinen
De commissie deelt flyers uit met een oproep om mee te doen aan een enquête over 
speeltuinenaanbod in Stiens. Verder vertellen zij aan de hand van een 
PowerPointpresentatie over het opstarten van de commissie en hun werk tot nu toe. 
Zie op de website de presentatie.
Vraag aan de wethouder of er budget wordt vrijgemaakt voor meer buitenruimte voor 
kinderen. De wethouder zal het laten uitzoeken.  

7. Verslagen van de secretaris
a. notulen van de herfstvergadering van 13 november 2018 worden ongewijzigd 
vastgesteld.
b. jaaroverzicht 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Verslag penningmeester 
Het aantal leden is op 9 april 552. De vergadering spoort het bestuur aan om meer 
leden te werven door b.v. acties in nieuwe wijken, op de braderie gaan staan in 
september en een flyer in de infomap van de makelaar te doen.
Het boekjaar 2018 heeft een tekort van € 777,40. Voor het oprichten van een energie 
coöperatie is een bedrag van € 1.800,00 opgenomen in de begroting. Het totaal aan 
toegekende subsidies uit het Dorpsbudget 2019 is €13.200,00. 
De vergadering heeft verder geen opmerkingen over de jaarrekening 2018 en de 
begroting 2019.
De voorzitter bedankt de schrijvers van de verslagen voor hun werk. 

 
9. Verslag van de kascommissie Bert Fennema en Tjeerd van der Weit

De kascommissie heeft de stukken over het afgelopen boekjaar gecontroleerd. De 
commissie heeft een suggestie over het clusteren van de kas en giro aantallen en 
verleent de penningmeester decharge. 

10. Benoeming nieuwe kascommissie:
Bert Fennema en Sytse Brouwer, reserve de heer Geert van der Leest.  
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11. Samenstelling bestuur
De heer Taco Hoekstra, bestuurslid, treedt af en is herkiesbaar. Tot aan het begin 
van de vergadering hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. De heer Hoekstra 
wordt opnieuw benoemd voor de periode van 4 jaar.

12. Rondvraag
De heer Anton Germeraad pleit voor camper kampeerplaatsen in Stiens. 
De heer Kuurstra zou graag de oude verslagen in een soort archief willen nalezen op 
de website. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website.
Stage opdracht voor een school: meer recreatie in Stiens door het doortrekken van de
Finkumervaart naar de Elfstedenroute. De wethouder: je zit wel met waterstanden en 
gemalen, wordt naar gekeken.
Er zijn nu 7 AED’s in Stiens. Opgeleide hulpverleners worden via een app 
opgeroepen.
De heer Durk Reitsma maakt de vergadering attent op het bestaan van een speciale 
folder met culturele fietstochten rondom Stiens.   

13. Pauze

14. Presentatie van de commissie Duurzaam Stiens
De heer Sikke Roosma, commissielid, geeft een presentatie over het werk van de 
commissie tot nu toe en over het oprichten van een energie coöperatie in Stiens. Zie 
de PowerPointpresentatie op de website.
Mevrouw Gelly Visser zegt dat ook WoonFriesland een belang heeft bij 
energiebesparingen. Omliggende (kleine) dorpen zouden ook mee moeten doen bij 
het aanvragen van subsidies.

15. Sluiting
Rond 10 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

3


