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De gemeente Leeuwarderadeel wilde al een nieuwe woonwijk ontwikkelen: Steenslân. 

Vanwege de woningbehoefte eerder – die veel lager was – is eerst Steenslân 1 opgezet. De 

woningmarkt trekt aan en er is meer behoefte naar woningen. Het is daarom tijd voor het 

tweede deel: Steenslân 2. Hiervoor was de grond al gereserveerd. Over Steenslân 2 leest u 

meer in deze nieuwsbrief.

Woonbehoefte in Stiens
In Stiens is vraag naar starterswoningen, woningen voor ouderen en huurwoningen. Dit 

blijkt uit het woonbehoefteonderzoek dat vorig jaar werd gehouden door Companen. 

Companen is een adviesbureau voor de woningmarkt en leefomgeving. De woningbehoefte 

in de periode tot 2031 is ingeschat op 170 woningen extra woningen. Er is de komende 

jaren vooral behoefte aan eengezinswoningen. Het gaat hierbij om rijwoningen, twee-

onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Daarnaast is een beperkte vraag naar 

Woonbehoefte in Stiens

Steenslân 2

Er is landelijk een enorme 
vraag naar woningen. Ook 
in de gemeente Leeuwarden 
is er behoefte aan meer 
woningen. Dit bleek uit een 
woonbehoefteonderzoek die 
vorig jaar werd gehouden. 
Voor Stiens is onlangs ook nog 
onderzoek gedaan. We zetten ons 
in om Stiens uit te breiden en te 
voldoen aan de behoefte die er is. 
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We willen in het nieuwe gebied ruimte 

bieden aan:

• Wonen

• Biodiversiteit

• Groen

• Recreatie (wandelpaden, fietsroute) 

• Water 

Vanuit de gemeente hebben we de 

wens om hier een mooi leefgebied te 

ontwikkelen. 

“Het wordt niet alleen een nieuw 

woongebied, we hebben de ambitie om 

een gebied te ontwikkelen dat voor alle 

Stiensers aantrekkelijk is om te verblijven en 

elkaar te ontmoeten. Een (t)huis voor een 

diversiteit aan inwoners”, legt wethouder 

Hein de Haan uit. “Een uitnodigend 

openbaar gebied met groen dat een goede 

overgang vormt met het landschap in de 

omgeving van Stiens.”

Plaatselijk Belang Stiens sluit zich aan 

bij de woorden van wethouder De Haan. 

Voorzitter Wiebe Nieuwsma: “We vinden 

het belangrijk dat er in Stiens ruimte is 

voor alle doelgroepen. Er is een specifieke 

behoefte voor woningen voor starters en 

senioren. We zien daarom graag dat ook 

voor deze doelgroepen in Steenslân 2 

ruimte komt.” 

Er liggen nog geen uitgetekende plannen. 

We willen het nieuwe leefgebied samen 

met u ontwikkelen.

Uitbreiding van Steenslân

Wij vragen u om een 
vragenlijst in te vullen

Wilt u graag meedenken? Dat kan! 
Wij hebben een digitale vragenlijst 
ontwikkeld. 

Ga naar www.leeuwarden.nl/steenslan 
of scan de QR code.  Met deze vragenlijst 
willen wij zicht krijgen op de wensen van 
dorpsbewoners. U kunt deze vragenlijst 
tot uiterlijk 1 april 2022 invullen. 

koopappartementen. In de sociale huursector is het gewenst om meer woningen toe te 

voegen die geschikt zijn voor mensen met een (lichte) beperking.

De resultaten van het onderzoek van Companen nemen we mee om de nieuwe 

uitbreidingslocatie Steenslân 2 vorm te geven. Het plangebied leent zich voor huisvesting 

van een brede groep huishoudens en kan daarmee inspelen op de vraag van starters 

en gezinnen. Voor deze groepen gaat het om rijwoningen (vanuit het oogpunt van 

betaalbaarheid), twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. 

Het is het gewenst om meer levensloopbestendige woningen met een (kleine) tuin toe 

te voegen. Dit zijn woningen die geschikt zijn voor mensen met een (lichte) beperking 

of ouderen. Dit aanbod is momenteel niet of nauwelijks aanwezig in Stiens en kan een 

belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de doorstroming in de bestaande 

woningvoorraad.

‘We vinden het belangrijk   
 dat er in Stiens ruimte is 
 voor alle doelgroepen.’
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Eén van de vragen op de vragenlijst is of u wilt deelnemen in de participatiewerkgroep. 

Deze groep biedt ruimte voor ongeveer 15 bewoners uit Stiens. Deze werkgroep 

brainstormt, denkt en praat mee over het nieuwe woongebied. 

Het is mogelijk dat er veel meer dan 15 

belangstellenden zijn om deel te nemen 

in de participatiewerkgroep. Dan maken 

wij samen met Plaatselijk Belang Stiens 

een keuze uit de geïnteresseerden om te 

komen tot een doorsnede van de bevolking 

van Stiens en direct aanwonenden. Van 

gepensioneerde tot starter. Ook houden 

we er dan rekening mee waar iemand nu 

woont. Op die manier willen we komen 

tot een representatieve werkgroep van 

bewoners uit Stiens.

De participatiegroep komt in ieder geval 

twee keer samen. Onderdeel van de 

werksessies kan zijn een tour door de 

provincie om voorbeelden te bekijken.

Eerste werksessie
Tijdens de eerste werksessie denkt de 

participatiewerkgroep na over thema’s bos, 

water, parkeren, spelen, duurzaamheid, 

recreëren, wonen, woonwensen. Met een 

interactieve werkvorm halen we samen de 

informatie op. Onze stedenbouwer gaat 

vervolgens aan de slag met die informatie 

voor een eerste schets van het gebied. 

Tweede werksessie
Op de tweede avond werken we deze 

schets verder uit om te komen tot een 

gedragen inrichting.

We staan nog aan het begin van de ontwikkeling van de uitbreiding van Steenslân. Een 

grove planning vindt u hieronder. Dit is onder voorbehoud.

- Tot en met de zomer willen we samen met de werkgroep een plan maken. Deze 

presenteren we daarna aan het dorp. Uw opmerkingen nemen we mee in het 

stedenbouwkundig plan.

- Het college van b. en w. bespreekt het stedenbouwkundig plan na de zomer en legt het 

ter inzage zodat u er ook officieel nog een reactie op kunt geven.

- In het najaar bespreekt de gemeenteraad het plan en neemt er een besluit over. 

- Daarna beginnen we met de ruimtelijke procedures. Dat gebeurt in een 

bestemmingsplan of omgevingsplan.

Vragen? Wij staan voor 
u klaar tijdens een 
inloopbijeenkomst

- Heeft u vragen over het proces? 
- Of wilt u de vragenlijst liever fysiek 

invullen? 

Op maandagavond 7 maart zijn wij 
tussen 19.00 - 21.00 uur Grand Cafe, 
De Smalle Brug (Smelbrege 22, 9051 
BH Stiens). 

Loop gerust binnen en wij helpen u 
dan graag verder met de vragenlijst. 
Let op: deze avond presenteren wij 
geen schetsen van het nog in te 
richten gebied. Die zijn er nog niet. 

Het vervolg: Participatiewerkgroep

Planning



Meer informatie
Alle informatie over de uitbreiding van Steenslân staat op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan 

onder het kopje gebiedsontwikkeling: Steenslân (of www.leeuwarden.nl/steenslan). Heeft u 

vooraf vragen? Mail dan naar de projectleider steenslan@leeuwarden.nl of bel naar 14 058. 


