
Geachte Voorzitter. Allereerst hartelijk bedankt dat ik gebruik mag maken van het inspraakrecht. 

Mijn naam is Wiebe Nieuwsma en ik ben voorzitter van Plaatselijk Belang Stiens. 

Wij zijn een vereniging die opkomt voor de belangen van de inwoners van ons mooie dorp Stiens en 

we zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Leeuwarden op velerlei gebied, 

waaronder leefbaarheid. 

En laat nu juist op dat gebied één en ander zijn veranderd. Was tot voor een jaar het ervaren geluid 

afkomstig van vliegtuigen die landen en stijgen vanaf de naburige vliegbasis geen noemenswaardig 

onderwerp van gesprek in het dorp, nu is dat na de komst van de F35 behoorlijk veranderd.  

Vooral in de maand oktober 2021, met name tijdens de laatste oefening in die maand, werd volgens 

menig inwoner van Stiens de leefbaarheid danig verstoord. Door velen werd de geluidsoverlast 

ervaren als zeer extreem  storend en is door de "vliegbasis” een ongeschreven wet overschreden.  

Door die overdaad aan geluid moesten, om een voorbeeld te noemen  de basisscholen hun lessen 

aanpassen doordat de leerkracht zich gedurende langere tijd niet verstaanbaar kon maken. Die 

klachten werden bij ons gemeld en bij onze dorpenwethouder van Leeuwarden en tevens werd één 

en ander gemeld bij de commandant van vliegbasis Leeuwarden.  

Wij als vertegenwoordigers van de inwoners van Stiens vragen ons af of het allemaal niet minder 

kan. Wij vragen ons af of de meerdaagse oefeningen niet ergens anders in Europa gehouden kunnen 

worden omdat wij bij die oefeningen een extreme toename van de geluidsoverlast ervaren.  Ten 

tweede hebben wij vragen op het gebied van gezondheidsschade. Stiens is een dorp met veel jonge 

kinderen en wij vragen ons hardop af of de toename van de geluidsoverlast ook schade veroorzaakt 

aan het gehoor van onze kinderen.    

Wij verzoeken u de genoemde zaken te willen agenderen en daarover een standpunt in te willen 

nemen.  

 

Wiebe Nieuwsma 15 december 2021 


