
        
 
 

JAAROVERZICHT 2019 
 
Samenstelling bestuur 
Tijdens de voorjaarsvergadering op 9 april 2019 is Taco Hoekstra afgetreden als algemeen 
lid van het bestuur en herkiesbaar gesteld en bij acclamatie aangenomen. Tijdens de 
voorjaarsvergadering meldt zich een nieuw lid aan voor het bestuur, Henk Louwsma. Henk 
wordt in de opvolgende reguliere vergadering benoemd tot nieuw algemeen lid. Op 29 mei 
2019 treedt Tjeerd Visser toe als nieuw algemeen lid van het bestuur. Het bestuur bestaat 
thans uit de volgende zes leden: Wiebe Nieuwsma voorzitter, Coos Waringa secretaris, 
Geale Broersma penningmeester, Taco Hoekstra algemeen lid, Tjeerd Visser algemeen lid 
en Henk Louwsma algemeen lid. 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft in het jaar 2019 10 keer vergaderd. De voorjaarsvergadering is gehouden 
op 9 april 2019. De najaarsvergadering is gehouden op 19 november 2019. 
 
Overleg met de gemeente Leeuwarden 
Het bestuur maakt kennis met Hein de Haan, de nieuwe wethouder die Stiens als 
aandachtsgebied heeft. Tijdens de voorjaarsvergadering presenteert Hein de Haan zich aan 
de leden. Hij vertelt over de huizenbouw in Stiens, de verhuizing van De Skalm naar het 
voormalige gemeentehuis en de eerste ruwe schetsen van de inrichting. Bram Louwerse is 
de nieuwe dorpencoördinator. 
 
Oprichting energie coöperatie in Stiens Dorpsbudget Stiens 
De commissie Duurzaam Stiens van PBS is in 2019 begonnen met het oprichten van een 
eigen energie coöperatie voor Stiens. De commissie had contact met diverse andere 
coöperaties in Friesland en daarbuiten. 
 
Verkeerscommissie 
PBS gaat een verkeerscommissie opstarten. Deelnemers in de commissie zullen zijn Yme 
Visser en Bert Dwarshuis. De gemeente is op de hoogte gesteld. 
 
Commissie Speeltuinen 
De commissie Speeltuinen heeft zich tijdens de voorjaarspresentatie uitvoerig 
gepresenteerd. De commissie laat blijken met veel enthousiasme haar werk voor de 
speeltuinen in Stiens te willen doen.  
 
Nieuwe website 
Henk Louwsma begeleidt het maken van een modernere website voor Plaatselijk Belang 
Stiens. Na de zomervakantie ging de nieuwe site in de lucht. 
 
Bezoek nieuwe burgemeester 
De nieuwe burgemeester Buma kwam op bezoek in Stiens. Taco en Coos verzorgden de 
rondleiding. Hoofdpunt was het bezoek aan het Doktershûs. 
 
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 


