Nieuwsbrief en uitnodiging voor een digitale ledenvergadering

Beste leden,
Wij kijken terug op een turbulent 2020. Het coronavirus zet de Nederlandse samenleving
volledig op z’n kop. Vanaf eind februari 2020 was ineens alles anders. Een land dat plots
op slot moest. Ineens moest een groot deel van Nederland anders gaan werken en
leven. Er brak een tijd aan die ook voor Plaatslijk Belang Stiens gevolgen had.
Ontmoetingen met u als lid, en bestuursvergaderingen konden niet meer fysiek
plaatsvinden. Zo moest zowel de voorjaars- als najaarsvergadering in 2020 worden
afgezegd. En ook nu is de situatie helaas nog weinig anders. Ook nu geen ontmoeting
met onze leden. We wilden graag samen met u in een speciale vergadering de
contouren van een nieuwe dorpsvisie gaan ontwikkelen. Mogelijke vragen die aan bod
zouden kunnen komen: Wat missen we in Stiens, bv qua wonen en wat willen we graag
realiseren in Stiens? Hoe ziet de toekomst voor jong en oud eruit in ons mooie dorp?
Hoe kunnen we samen met andere verenigingen in Stiens en de Gemeente Leeuwarden
ons dorp nog beter op de kaart zetten? Nu dat fysiek ontmoeten er nog niet in zit, gaan
we dat op een andere manier doen. Daarvoor heeft Doarpswurk voor de dorpen een
digitaal instrument ontwikkeld dat we gaan gebruiken: DIGITAAL PLAATSELIJK
BELANG Stiens. Graag nodigen we u uit om mee te doen aan deze digitale
vergadering, die op 25 mei 2021 om 20 uur zal worden gehouden. Omdat de
techniek qua aantal deelnemers begrensd is geldt: vol is vol. U kunt een toegangslink tot
24 uur voor de digitale vergadering aanvragen bij onze secretaris:
secretaris@plaatselijkbelangstiens.nl
De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Jaarstukken
3. Verslag secretaris en commissies
4. Dorpsvisie
In deze nieuwsbrief vindt u ook al stukken voor de digitale vergadering zoals een
financieel verslag van onze penningmeester. Deze is inclusief een verslag van de
kascontrole commissie. Ook is er een verslag van de secretaris over 2020 toegevoegd.
Daarnaast is er een actueel overzicht van de lopende zaken, zoals bv realisatie
speeltuinen, groenvoorziening en de “nieuwe” Skalm.
Voor opmerkingen en suggesties kunt u ons altijd bereiken via onze bekende kanalen.
Tenslotte wil ik namens het volledige bestuur van Plaatselijk belang u bedanken voor uw
steun en betrokkenheid. Want met uw steun kunnen wij ons in blijven zetten voor een
leefbaar Stiens. Nu en in de toekomst!

Wiebe Nieuwsma, voorzitter Plaatselijk Belang Stiens.

Jaarverslag secretaris 2020
Samenstelling bestuur.
In het najaar is Coos Waringa afgetreden als secretaris, Henk Louwsma volgt hem op.
Het bestuur bestaat uit Wiebe Nieuwsma, voorzitter, Geale Broersma, penningmeester,
Taco Hoekstra en Tjeerd Visser als algemeen bestuurslid.
Bestuursvergaderingen.
Het bestuur heeft in 2020 tien maal vergaderd, als gevolg van de coronamaatregelen in
hoofdzaak digitaal.
Overleg met de gemeente Leeuwarden.
Het bestuur heeft diverse malen met zowel de dorpenwethouder Hein de Haan, als met
verschillende ambtenaren overlegd over actuele zaken, zoals de verhuizing van De
Skalm naar het voormalig gemeentehuis, woningbouw, de verkeersvisie en de
dorpskamer.
Verkeerscommissie.
Deze commissie heeft verschillende keren vergaderd, waarbij aandachtspunten waren
het ontwikkelen van een centrumvisie en in samenspraak met de gemeente het opstellen
van een verlichtingsplan, waarin de openbare verlichting voorzien wordt van
energiezuinige armaturen.
Commissie Speeltuinen.
De Speeltuincommissie is in 2018 op initiatief van een aantal ouders gevormd. Het
afgelopen jaar is, in goed overleg met de gemeente, intensief gewerkt aan het opstellen
van plannen voor twee nieuwe speeltuinlocaties, en de plannen daarvoor zien er
veelbelovend uit. Daarnaast wordt de bestaande speeltuin aan de Trompethoarn
vernieuwd.
Beweegparken.
Vanuit verschillende organisaties (BV Sport, Talant en OBS De Twilling) was er het
verzoek mee te werken aan beweegparken, om naast speeltuinen voor kinderen, ook de
leeftijd daarboven meer in beweging te krijgen. Ondersteuning daarvoor door PBS richt
zich in eerste instantie op BV Sport, i.c. een beweegpark bij sportcomplex It Gryn. De
plannen daarvoor verkeren eind 2020 in een vergevorderd stadium.
De Skalm.
De ontwikkelingen van de (nieuwe) Skalm zijn ook dit jaar met aandacht door PBS
gevolgd. Met dorpenwethouder Hein de Haan, beleidsmedewerkers van de gemeente,
met Ondernemersvereniging OVL en het bestuur van De Skalm werd frequent overleg
gepleegd.
Repaircafé.
Er zijn concrete afspraken gemaakt en vrijwilligers gevonden. We verwachten dat het
Repaircafé in 2021 van start kan gaan.
Commissie Groen.
Er blijkt veel onduidelijkheid over het maaibeleid van de gemeente. PBS heeft daarom
een groenmedewerker van de gemeente uitgenodigd daarover toelichting te geven. Het
resultaat daarvan was niet geheel bevredigend en in het voorjaar 2021 zal dit verder aan
de orde komen. De werkgroep biodiversiteit (geen onderdeel van PBS) heeft een
inleiding verzorgd en PBS blijft contacten onderhouden met de werkgroep.

Bomenrij St.Vituskerk.
Er blijken veel problemen rond de financiering van het onderhoud; wordt vervolgd in
2021.
Medewerking incidentele verzoeken.
Op verzoek van Hogeschool Van Hall/Larenstein heeft PBS medewerking verleend aan
een klimaatonderzoeksproject. Op verzoek van de Stienzer Energykoöperaasje zal PBS
ad-hoc deelnemen aan bijeenkomsten betreffende de energietransitie in Stiens.
Dorpsbudget.
Voor de besteding van het dorpsbudget verwijzen wij u naar de jaarstukken van de
penningmeester.
Ledenvergaderingen.
Als gevolg van de beperkende maatregelen door de coronapandemie zijn er in 2020
geen fysieke ledenvergaderingen geweest. Het bestuur was daarom genoodzaakt zowel
in de voorjaars- als in de najaarsvergadering verantwoording af te leggen via digitale
mailing, of op papier via brievenbuspost.
Afscheid vrijwilligers.
De laatste jaren bleek het steeds moeilijker contributie aan de deur te innen, aangezien
velen óf vaak niet thuis blijken, óf geen contant geld meer in huis hebben. Enigszins
versneld door de coronapandemie heeft het bestuur besloten de contributies via
automatische incasso te organiseren. Ook de overige ledenadministratie zal digitaal
gebeuren. Om die reden hebben we eind 2020 afscheid genomen van een aantal van
onze vrijwilligers die, vaak vele jaren lang, zich hebben ingezet voor PBS. Zij hebben
naast de gebruikelijke kerstattentie een passend bedankje ontvangen.

Henk Louwsma
secretaris

Verslag penningmeester: de financiën
Het resultaat van 2020 bedraagt 1.727,72 en bestaat uit contributies en rente. Dit bedrag
is toegevoegd aan de algemene reserve. Het restant van het dorpsbudget van de
gemeente Leeuwarden bedraagt 13.935,06. Dit bedrag is samen met de opbrengst van
de Jantje Betoncollecte en de opbrengst van clubsupportactie van de Rabobank
toegevoegd aan de reserve speeltuinen.
De begroting 2021 is in onze bestuursvergadering vastgesteld; daarbij kan worden
gemeld dat het bedrag dat is opgenomen voor aanvragen dorpsbudget naar beneden
moet worden bijgesteld. Enkele aanvragers hebben zich namelijk teruggetrokken na
vaststelling van de begroting.
Al de financiële jaarstukken zijn te vinden op de website.
(www.plaatselijkbelangstiens.nl)

Ledenaantal
Het ledenaantal was op 31 december 2020 499.

De kascommissie
De kascontrole is ook dit jaar uitgevoerd door de heren Bert Fennema en Sytse Brouwer
en is vanwege de corona maatregelen digitaal gedaan. Zij hebben hun werk zorgvuldig
uitgevoerd. De verklaring is bijgevoegd en tevens te vinden op de website. Dat geldt ook
voor de verklaring van 2019, deze was in de vorige nieuwsbrief per abuis niet
opgenomen. Bert en Sytse dank voor jullie werkzaamheden. Indien er leden zijn die
vragen hebben over het financiële deel of de financiële stukken op papier willen
ontvangen, dan kan contact worden opgenomen met de penningmeester, Geale
Broersma, via mail (penningmeester@plaatselijkbelangstiens.nl ) of telefonisch (0582573247)

Contributie
De automatische incasso is inmiddels gebeurd. Een verzoek aan iedereen waarbij de
contributie niet automatisch wordt afgeschreven om, voor zover u dat nog niet gedaan
heeft, de contributie ad. € 3,50 op rekening NL77RABO 0119 0826 59 t.n.v. Plaatselijk
Belang Stiens over te maken.

Verslag commissie Groen
We gaan voor een groen Stiens! De gemeente gaat voor bomen, duurzaamheid en
gezondheid. Dit is ook voor ons een goed uitgangspunt, maar we willen ook kritisch
blijven. Zo wil Plaatselijk Belang graag voortaan meer betrokken zijn bij het groenbeleid
van de gemeente Leeuwarden. Mede door Corona is de communicatie nu nog niet
optimaal en daar werken we samen aan om dat te verbeteren. Zo zal het maaibeleid
zeker aan de orde komen.
Maar er zijn ook goede zaken te melden: de berm van het fiets-wandelpad langs de
Wurge wordt hersteld en ook is het pad op sommige plaatsen gerepareerd.
Verbeterpunten zijn er ook: zo kan bijvoorbeeld het onderhoud van het bos beter.
Ook is in Stiens een commissie bezig die zich met biodiversiteit bezig houdt, te weten
Natuerlikferskaat Stiens. Met hen is de afspraak gemaakt dat hun nieuws, naast
plaatsing in de Stienser ook op de website van Plaatselijk Belang geplaatst kan worden.
Verslag commissie Verkeer
De verkeersvisie is onderdeel van de dorpsvisie. Samen met de leden wil het bestuur
van Plaatselijk Belang Stiens een visie ontwikkelen betreffende verkeersveiligheid in
Stiens, bereikbaarheid van Stiens voor diverse verkeersdeelnemers (denk aan auto,
openbaar vervoer en fiets) en bereikbaarheid van diverse bestemmingen vanuit Stiens.
Binnen de verkeersvisie wordt extra aandacht geschonken aan de (her-)ontwikkeling van
het centrum van Stiens. Samen met de Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel
(OVL) heeft Plaatselijk Belang hiervoor een wensenlijst bij de gemeente neergelegd.
Hierover vindt momenteel overleg plaats waarbij een opdeling wordt gemaakt tussen op
korte termijn te realiseren wensen/eisen en hetgeen op langere termijn gerealiseerd kan
worden.
Graag betrekt Plaatselijk Belang haar leden bij het ontwikkelen van deze visie en als u
hierover ideeën etc. hebt nodigen wij u van harte uit deze kenbaar te maken. Dit kan via
de bekende kanalen, zie hiervoor onze website.
Verslag commissie Speeltuinen
Sinds 2019 bestaat er een speeltuincommissie in Stiens. Deze bestaat uit een vijftal
ouders en een lid van Plaatselijk Belang. Een van de eerste acties van de commissie
was het houden van een enquête. Hieruit bleek dat de verdeling van de speeltuinen over
de buurten en de aantrekkelijkheid beter kunnen. Als commissie moesten we helaas ook
concluderen dat het onmogelijk is om het hele dorp in een keer aan te pakken. We
hebben daarom de keuze gemaakt om het in stukken op te knippen.
Op dit moment is de speeltuincommissie bezig met drie plekken.De vernieuwing van de
speeltuin Sinnewizer aan de Trompethoarn is in het meest vergevorderde stadium. De
ondergrond was drassig en dus er wordt drainage aangelegd. Ook wordt het hele terrein
met nieuw gras ingezaaid. Het voetbalveld wordt geëgaliseerd en er komen nieuwe
doelpalen. Nieuwe speeltoestellen zoals een kabelbaan, een klimtoren met glijbaan en
een schommelcombinatie zijn besteld. Ook aan de kleintjes is gedacht. Het belooft een
prachtige speeltuin te worden!
Voor de andere twee locaties zijn we bezig met de haalbaarheid en ontwerpen. We
overleggen hierover met gemeente, bewoners en belanghebbenden. We zijn blij met de
steun van Plaatselijk Belang voor onze acties. Dit geeft energie om enthousiast verder te
gaan.

Voortgang realisatie nieuwe Skalm
(transformatie voormalig gemeentehuis Leeuwarderadeel naar de nieuwe Skalm)
Begin 2020 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden ingestemd met plannen voor de
transformatie van het voormalig gemeentehuis Leeuwarderadeel naar de nieuwe Skalm.
De Skalm krijgt, gecombineerd met dBieb, een centrale plek in het hart van Stiens. Na
het besluit van de gemeenteraad is gestart met de verdere uitwerking van de plannen.
Het voorste gedeelte van het pand wordt getransformeerd naar de nieuwe Skalm en
Bijland Bouw maakt in het achterste gedeelte van het complex nieuwe appartementen. In
afstemming met De Skalm en dbieb heeft het bouwteam de plannen voor de nieuwe
Skalm verder uitgewerkt. Het bouwteam bestaat uit de aannemer, architect en
installatieadviseur. De bestaande situatie is goed in kaart gebracht, er is een ontwerp
gemaakt voor een nieuwe verschijningsvorm van het gebouw. Hierbij is rekening
gehouden met originele elementen van het gebouw. Ook is er een nieuwe indeling voor
het gebouw gemaakt. Nadat eind vorig jaar alle partijen akkoord waren met dit ontwerp
zijn de stukken voor de aanvraag omgevingsvergunning uitgewerkt en eind maart
ingediend. De aannemer is begonnen met de bouwvoorbereiding, zodat wanneer de
omgevingsvergunning verleend is er direct kan worden begonnen met de aanpassing
van het vormalige gemeentehuis. Over de planning zullen we het dorp nog nader
informeren. We streven naar een oplevering van de nieuwe Skalm in het komende
najaar.

