
Nieuwsbrief voor onze leden.

Geachte leden van Plaatselijk Belang Stiens,

In het najaar bent u gewend dat Plaatselijk Belang Stiens een eindejaarsvergadering 
houdt. Door de coronaperikelen loopt alles anders dan dat we gewend zijn en zijn we 
dan ook genoodzaakt om de vergadering niet door te laten gaan. Ook onze 
voorjaarsvergadering werd al afgelast door Corona. Daarom willen we u via deze brief op
de hoogte brengen waar we zoal in dit jaar mee bezig zijn (geweest). Ook willen we 
graag verslag doen van de financiële stand van zaken over 2019, incl. verslag van de 
kascontrole commissie.  Daarnaast geeft onze secretaris een verslag van de activiteiten 
van onze vereniging. 

Maar nu eerst 2020:

De vereniging heeft genoeg op de werkagenda staan en er is voortdurend overleg met 
de gemeente. Gepraat wordt over de verhuizing van De Skalm naar het oude 
gemeentehuis. Andere onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld de groenvoorziening, 
inclusief maaibeleid, wateroverlast, en duurzaamheid.

Verder is onze Speeltuincommissie bezig met het maken en uitvoeren van verschillende 
plannen. Ook werd door hen de Jantje Beton collecte georganiseerd. Deze kon nog net 
voor Corona in (een deel van) Stiens worden gehouden. In overleg met de gemeente 
wordt er gewerkt aan een (deel)plan, voor verschillende speeltuinlocaties in het dorp.

Onze Verkeerscommissie is bezig met het in kaart brengen van verkeersknelpunten in 
Stiens, maar is ook, samen met OVL, bezig met de (her)inrichtingsplannen van het plein 
voor het oude gemeentehuis. Heeft u vragen aan de verkeerscommissie? Laat u horen 
via onze website.

Uit het beschikbare dorpsbudget zijn bijdragen uitgekeerd aan Shantykoor Bluswater, 
Filmhuis Stiens, Kaatsclub De Boer, Biljartvereniging Skalms Fertier en OVL.
Alles in het belang van een aantrekkelijk, leefbaar en veilig Stiens. Helpt u mee? Ga naar
www.plaatselijkbelangstiens.nl en laat van u horen.

Onze secretaris heeft een verslag gemaakt van de najaarsvergadering 2019 en een 
jaarverslag over 2019. Onze penningmeester heeft het financieel jaarverslag 2019 
opgesteld. Uit deze cijfers blijkt dat het boekjaar is afgesloten met een voordelig saldo 
van € 1.912,16. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Het saldo van het 
van de gemeente Leeuwarden ontvangen dorpsbudget is toegevoegd aan de 
speeltuinreserve. Ook is in 2019 het eerste deel van de overgangsregeling voor de 
daarvoor in aanmerking komende verenigingen uitbetaald. In 2020 wordt deze regeling 
afgerond. Het aantal leden bedraagt per eind december 2019 528.

Wij hopen dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.

met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Plaatselijk Belang Stiens,

Wiebe Nieuwsma
voorzitter


