
Concept notulen van de najaarsvergadering van Plaatselijk Belang Stiens op dinsdagavond 
19 november 2019 in De Skalm

Aanwezig: +/- 160 personen   

1. Opening
Om 19.45 uur opent de voorzitter Wiebe Nieuwsma de bijeenkomst. Er is een 
speciaal welkom voor wethouder Hein de Haan, Bauke Tuinstra, architect en Bram 
Louwerse, de dorpencoördinator.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is bericht van verhindering binnengekomen van: Annie Terpstra, Eelke Sloot en 
Piet Brolsma.

3. Notulen van de voorjaarsvergadering van 9 april 2019
Besluit: De concept notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: geen opmerkingen

4. Verbouw van het voormalig gemeentehuis en andere zaken
Wethouder De Haan deelt mee dat het college van B&W 2,5 miljoen euro 
beschikbaar stelt voor de verbouw van het voormalige gemeentehuis. Het is niet 
“nieuw” geld dus de verwachting is dat de raad zal instemmen met het voorstel. 
Architect Bauke Tuinstra  toont door middel van een Powerpoint Presentatie de  
aanpassingen van zowel de buitenkant als de binnenkant van het voormalige  
gemeentehuis. Opvallend is de uitnodigende entree en het open karakter van de 
bibliotheek. De verwachting is dat de verbouw begin 2020 start en de opening  
plaatsvindt begin zomer van 2021. Het schilderij met zicht op Stiens gaat mee naar 
de nieuwe Skalm. Ook krijgen de bronzen deuren een plek in de nieuwe setting.  Er 
komt een podium in de grote (raad)zaal en wellicht zal de lift aangepast worden.
Of de te realiseren appartementen aan de achterkant van het gebouw huur of koop 
zijn is nog niet bekend. Wel krijgen de appartementen een balkon. 

5. Uitkomst  Dorpsbudget Stiens 2020
Er zijn acht aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget 2020 ontvangen. De 
adviescommissie subsidie heeft de aanvragen beoordeeld en advies uitgebracht. In 
de vergadering van Plaatselijk Belang Stiens van 4 december zal een besluit 
genomen worden over toekennen van de aanvragen.

6. De toekomst van de speeltuinen in Stiens

Met een zeer informatieve Powerpoint Presentatie geeft commissielid Titia van der 
Vlugt een enthousiaste presentatie van de activiteiten van de speeltuincommissie. 
Een goede samenwerking met de gemeente is noodzakelijk om in de toekomst 
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nieuwe speeltuinen te realiseren en bestaande goed te onderhouden en vernieuwen. 
Wethouder de Haan reageerde enthousiast op inzet van de speeltuincommissie. Hij 
zei mee te willen denken met de mogelijkheden die de gemeente kan bieden, o.m. 
door aan te haken bij het Platform Burgerinitiatieven. De presentatie is te zien op de 
website van PBS.

7. Pauze

8.        De nieuwe website van PBS
Henk Louwsma, nieuw bestuurslid van PBS, geeft een korte presentatie van de 
nieuwe website. 

9.        De eerste F- 35 is geland op Vliegbasis Leeuwarden.
Gerard Veltman van de Commissie Geluidshinder Vliegbasis en twee 
vertegenwoordigers van de Vliegbasis Leeuwarden, luitenant kolonel Ralph Oude 
Nijeweme en mevrouw Van Rijn-Kooistra gingen een dialoog aan over de gevolgen 
van de komst van de nieuwe F-35. 

10. Rondvraag
De bomenrij om de Sint Vitus. Cees Vos van het college van rentmeesters zegt dat 
het college zich vooralsnog houdt aan de brief van oktober 2017: er zal gekapt 
moeten worden. Yme Visser, voorzitter van Monumentenzorg Leeuwarderadeel, pleit 
voor kappen, vernieuwen en behoud. Samen met de kerkrentmeesters en 
ambtenaren van de gemeente moeten we eruit zien te komen. 

11. Sluiting
Om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt namens het bestuur het 
grote aantal aanwezigen voor hun komst. Speciale dank en een presentje is er voor 
wethouder Hein de Haan, architect Bauke Tuinstra, luitenant kolonel Ralph Oude 
Nijeweme, mevrouw Van Rijn-Kooistra en commissielid Gerard Veltman. Hij wenst 
iedereen wel thuis.
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