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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 daarom zijn 
we genoodzaakt om de vergadering opnieuw niet door te laten gaan. 
We willen u via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen waar we zoal in dit jaar mee bezig 
zijn geweest en alvast vooruitblikken naar onze werkagenda 2022. 
 
 
Hieronder volgen enkele highlights. 
 
 
Dorpsvisie 
 
Plaatselijk Belang zet zich in voor de leefbaarheid in ons mooie dorp zoals wonen, klimaat 
en een veilige woonomgeving (o.a. beperking geluidshinder) en heeft daarom afgelopen jaar 
een dorpsvisie voor de periode 2022-2026 ontwikkeld. U kunt deze lezen op onze website of 
een exemplaar aanvragen bij de secretaris, tel. 06-19182180. 
 
 
Verkeers- en centrumvisie 
 
Parkeer- en verkeersbewegingen als gevolg van het verplaatsen van de Skalm naar het 
voormalige gemeentehuis volgen wij op de voet. Dit geldt ook voor de nieuwbouw in 
Steenslân  2.  
De komende tijd zal extra aandacht geschonken aan de (her-)ontwikkeling van het centrum 
van Stiens. Samen met de Ondernemersvereniging  Leeuwarderadeel (OVL) heeft 
Plaatselijk Belang hiervoor een wensenlijst bij de gemeente neergelegd. Sommige 
onderdelen kunnen op betrekkelijk korte termijn gerealiseerd worden en andere, duurdere 
op de langere termijn. 

 
 
Speeltuinen 
 
Onze speeltuincommissie heeft dit jaar flinke stappen gemaakt: deze zomer is de geheel 
vernieuwde speeltuin ‘De Sinnewizer’ aan de Trompethoarn feestelijk door wethouder De 
Haan geopend en voor drie andere locaties zijn de plannen vergevorderd. Financiën zijn 
helaas niet onbeperkt beschikbaar, maar we verwachten dat we komend jaar één of meer 
speeltuinen kunnen (her)openen.  
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Groen 
 
Plaatselijk Belang Stiens en de gemeente werken in overleg aan het op orde houden en 
brengen van openbaar groen en klimaatadaptatie. De Stichting Biodivers Stiens 
ondersteunen wij in hun streven naar biodiversiteit. Kritisch volgen wij de gemeente als het 
gaat om de overeenstemming tussen het beleid dat aan de maaischema’s ten grondslag ligt 
en de praktische uitvoering daarvan. Overleg met omwonenden hierover door de gemeente 
laat nog te wensen over. Plaatselijk Belang wil daarom werken aan het opstellen van een 
document waarin al deze processen vastgelegd en gecontroleerd kunnen worden.  
 
 
Repair Café Stiens 
 
Plaatselijk Belang Stiens is blij dat het Repair Café in de Skalm in september is geopend.  
Meerdere enthousiaste vrijwilligers zijn tweewekelijks op vrijdag in de Skalm aanwezig om 
uiteenlopende reparaties uit te voeren zodat diverse apparatuur een tweede kans krijgt. Zo 
kwam de eerste bezoeker met een grasmaaier, motor kapot. Helaas was een nieuwe motor 
duurder dan een nieuwe grasmaaier. Volgende bezoekers hadden meer geluk en konden 
naar tevredenheid worden geholpen. Intussen zijn al ruim 40 reparaties uitgevoerd. 
De medewerkers van het Repair Café zoeken voor 2022 nog iemand om kleding te 
repareren en iemand om een website te bouwen. 
 
 
Financiën 
 
Uit het beschikbare dorpsbudget van 2021 zijn bijdragen uitgekeerd aan Fanfarekorps 
Studio en Stienzer Energykoöperaasje.  Ook is er een sponsorbijdrage gedaan aan de 
stichting Biodivers Stiens. Voor 2022 zijn drie aanvragen in behandeling. 
 
 
 
Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Via het contactformulier op https://www.plaatselijkbelangstiens.nl/ kunt u reageren op deze 
nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Plaatselijk Belang Stiens, 
Wiebe Nieuwsma, voorzitter. 
 
 


