
Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 13 februari 2018 

 

 

1) Opening. 

 

Voorzitter IJsbrand Smit opent de vergadering om 20.30 en heet iedereen van harte welkom 

op de jaarvergadering van dorpsbelang Hollum. In het bijzonder burgemeester de Hoop, 

wethouder IJnsen en ons erelid Gerrit de Boer. 

 

Ook afgelopen jaar zijn ons weer dorpsgenoten ontvallen. Voorzitter vraagt een moment stilte 

ter nagedachtenis aan deze dorpsgenoten en oud dorpsgenoten die afgelopen jaar overleden 

zijn. Dit gebeurd zoals gebruikelijk staande. 

 

In 1948 is onze vereniging opgericht, een kleine rekensom leert ons dus dat we dit jaar 70 jaar 

bestaan. In al die 70 jaar hebben de verschillende besturen de belangen van ons dorp 

behartigd. Met elkaar denk ik dat we in al die tijd veel dingen gerealiseerd hebben. Veel 

zichtbare maar ook minder zichtbare veranderingen. Ook de komende jaren gaan we ons weer 

inzetten voor ons mooie dorp. 

 

In deze vergadering brengen we u op de hoogte van wat we afgelopen jaar gedaan hebben. 

Niet alleen de activiteiten, maar ook de diverse overleggen komen voorbij. 

 

 

2) Notulen algemene ledenvergadering d.d. 14 februari 2017. 

 

De notulen van de vergadering van 14 februari 2017 lagen al een half uur voor deze 

vergadering ter inzage in de zaal, en u had de mogelijkheid om ze te downloaden via 

www.dorpsbelang.hollum.info.  

 

Voordat u vragen kunt stellen over deze notulen, willen we u graag even laten weten wat we 

met uw vragen van de rondvraag hebben gedaan.  

 

De vraag van Sietze Wiegersma over bestraten van het stukje groen bij Cornelis Bruinpad 

hebben we neergelegd bij Paul Kiewiet van de gemeente en is dus in behandeling. 

 

De rest van de vragen konden op de avond zelf beantwoord worden door iemand van het 

college. Voorzitter vraagt of er nog vragen over de notulen zijn, inhoudelijk of tekstueel. Dit 

is niet het geval en de secretaris wordt bedankt voor de verslaglegging. 

 

 

3) Mededelingen en ingekomen stukken. 
 

Bericht van verhindering hebben we ontvangen van Jeanet de Jong, José Kanger, Astrid 

IJnsen, Wim Engels, Jan Botte Wijnberg en Pieter Jan Borsch. 

 

Presentielijst is inmiddels rondgegaan en een ieder die deze nog niet ingevuld heeft kan dit 

tijdens de pauze doen, de lijst ligt op de bestuurstafel. 

 

 

 

http://www.dorpsbelang.hollum.info/


4) Jaarverslag secretaris. 

 

Het jaarverslag van de secretaris ligt weer op de tafels. Tevens was deze ook op de site te 

lezen. Voordat er eventueel vragen over zijn, heeft de voorzitter nog even een paar 

opmerkingen. 

 

Ten aanzien van Koningsdag: 

de spelletjes werden het afgelopen jaar georganiseerd door Legoland. Het was nat maar 

gelukkig wel gezellig. De mensen die de spelletjes afgelopen jaar mogelijk gemaakt hebben 

willen we langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken. Dit jaar is de beurt aan de Suihoek 

om de spelletjes te organiseren. We hopen dat er ook nu weer veel deelnemers en kijkers zijn. 

En wensen hen dan ook veel succes !! 

 

Ten aanzien van de kermis: 

even ter aanvulling op het verslag: zoals u wellicht weet hebben we met de kermis een 

commissie die zich bezig houdt met de organisatie.  In 2017  bestond de commissie uit: Jan 

Engels, Jolanda de Jong, Hedwig Basteleur, Astrid de Boer-Boersma,  Douwe Barf, Martin 

Thomassen en IJsbrand Smit. 

 

De braderieën: 

gelukkig hebben we een bijna vaste ploeg vrijwilligers die ons hierbij helpt. Dank hiervoor! 

Het aantal standhouders is ietsje gestegen met het jaar hiervoor. Het geeft toch weer een hoop 

gezellige drukte in het dorp. Dus zullen we het komende jaar weer 3 braderieën organiseren. 

 

U hoort wel: zonder vrijwilligers geen activiteiten ! 

Natuurlijk hebben we ook afgelopen jaar weer een vrijwilligersavond gehouden om hen te 

bedanken. Het was weer erg gezellig, en zodra we de datum  weten krijgen ze weer een mail. 

 

Voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over dit verslag ? Cornelis Smit heeft 

nog een tekstueel foutje ontdekt, secretaris zal dit wijzigen. Voorzitter bedankt hierna de 

secretaris voor het maken van het verslag. 

 

5) Verslag Penningmeester. 

 

Ook ter tafel ligt het financiële verslag van 2017: 

 

we hebben een renteloze lening verstrekt aan de vrienden van de eendenvijver. Al jaren doen 

Martin en IJsbrand de kascontrole van deze club. Ze hadden extra geld nodig om hokken op te 

knappen. Een deel hiervan is gesponsord door het fonds Open Mienskip en door dorpsbelang. 

De rest is omgezet in een renteloze lening. De vrienden van de eendenvijver konden dit jaar al 

flink aflossen zodat er nu nog een bedrag open staat van circa € 500,- 

 

Voorzitter vraagt of er opmerkingen of vragen zijn. Dit blijkt niet het geval, waarna ook dit 

verslag vastgesteld wordt en de penningmeester Martin Thomassen bedankt. 

 

6) Verslag van de kascommissie, benoeming nieuw commissielid.  

 

De kas werd dit jaar gecontroleerd door Cornelis Smit en  Fol Visser .Voorzitter vraagt wie 

hij het woord mag geven? Cornelis Smit meldt dat na een gezellig samenzijn bij Martin er 

geen problemen zijn geconstateerd bij de controle. 



Op basis van deze positieve bevindingen wordt de vergadering gevraagd om decharge te 

verlenen. Hiermee stemt de vergadering in en Cornelis en Fol worden bedankt voor de 

medewerking. Dit jaar aftredend is Cornelis. Voorzitter vraagt Frank Engels als zijn opvolger 

en deze geeft aan dat te willen doen. 

 

7) Verslag bespreking met Burgemeester en Wethouders en andere vergaderingen en 

bijeenkomsten. 

 

Op 13 december hebben we ons jaarlijks overleg met het college gehad. Eerst hebben we 

gesproken over de punten waar nog niets mee gedaan was, dat betreft de bestrating van de 

Molenweg. Dat ligt nu bij het Wetterskip, omdat er nog gekeken moet worden naar scheiding 

van hemelwater en riool. 

Er zal betere handhaving komen op reclame-uitingen in de berm. 

Trottoirband Ymedunen en diverse verzakkingen in de wegen zullen het komende jaar 

aangepakt worden. 

Ook worden komend jaar de dorpsplattegronden aangepakt. 

Een oplettende lezer kan zien dat dit een woordelijke herhaling is van de notulen van 

afgelopen jaar. We hebben dit voor de derde keer onder de aandacht gebracht van het college 

en hopen dat 3 keer scheepsrecht is….. 

 

Tevens hebben we weer aandacht gevraagd voor de speeltoestellen in het bos, het is deels 

opgepakt, maar wordt nog verbeterd. 

De handhaving van plantenbakken en verkooppunten in de bermen, hebben we weer 

besproken en heeft de aandacht van het college. 

 

Nieuwe punten zijn het verdwijnen van prullenbakken op de begraafplaats. Er zijn  enkele 

bankjes verdwenen op de Badweg en op de dijk bij de Pietje Miedeweg. 

 

We zijn ook voor informatie bij de wethouder geweest over nieuwbouw van de Stelp. En 

natuurlijk tijdens ons jaarlijks overleg is dit ter tafel gekomen. Uiteraard zijn wij erg blij dat er 

wordt ingezet op de huidige locatie. Echter, eerst werd er gesproken over het slopen van de 

aanleunwoningen en de Stelp, er zouden dan ongeveer 40 eenheden voor terug komen. In de 

huidige situatie heb je ongeveer 60 eenheden. We hebben gevraagd of het mogelijk is om het 

aantal aanleunwoningen te houden, omdat dat voorziet in de vraag van onze dorpsgenoten. 

Ook zit de Stelp ondertussen vol en is het dus wenselijk dat het aantal eenheden in ieder geval 

behouden blijft. De wethouder heeft ons toegezegd ons op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen en was blij met onze inbreng. 

 

Verleden jaar hebben we advies gegeven over het parkeerterrein bij de Coop. We weten 

allemaal hoe dat afgelopen is, en wat dat voor problemen gegeven heeft bij de raad. 

Ook afgelopen jaar heeft de Coop onze aandacht gekregen. Om tot een oplossing te komen 

kwam Wethouder Pot op het idee om de Coop te verhuizen naar het parkeerterrein aan de Jan 

Jacobsweg, en is daarmee naar de ondernemer gegaan. Dat wierp bij ons de nodige vragen op 

waarmee we naar de betreffende wethouder zijn gegaan. Deze kon echter geen antwoord op 

onze vragen geven, waarop we hebben besloten naar het inloopspreekuur van de raad te gaan. 

Voorzitter leest hierna de brief voor die wij hebben achtergelaten bij de fracties. 

 

Samen met de gemeente zijn we in het project Ondernemende Duurzame Dorpen gestapt. 

 

 



Op 4 april hebben we het jaarlijks overleg met de andere dorpsbelangen gehad. Dit jaar was 

dat in Nes. We hebben het gehad over het voortaan betalen voor afval. In vervolg hierop zijn 

we bij de gemeente geweest voor een overleg. Er is een zomer lang gekeken wat de 

dorpsbelangen produceren aan afval. Omdat wij ook zwerfafval opruimen zijn we tot een 

compromis gekomen waarbij we korting krijgen op het afval. 

 

De koelwagen die wij bij onze activiteiten te leen kregen van Ridder de Vries is stuk en de 

firma gaat deze niet meer maken. Dit houdt in dat er één gehuurd moet worden, we hebben 

het dan over een huur van €500.-. Na een gesprek met Ridder de Vries bleek dat de we de 

wagen konden krijgen. Met de gezamenlijke dorpsbelangen hebben we er een nieuwe koelunit 

in gebouwd en is de verlichting en het onderstel opgeknapt. Als we er met elkaar een beetje 

oppassen kunnen we er jaren plezier van hebben. 

 

Ook hebben we het gehad over de Amelander herfstvakantie, de Rocov en de meerwaarde van 

het jaarlijks overleg met het College. 

 

Tot slot gaan we een brief sturen aan de gemeente met daarin de noodzaak tot nieuwbouw van 

sociale woningbouw en de categorie net daar boven. 

 

Voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over bovenstaande punten: 

Cornelis Smit vraagt of de containers op het kerkhof (die in plaats van de prullenbakken zijn 

gekomen) iets meer uit het zicht kunnen worden geplaatst. Wethouder IJnsen geeft aan dat dit 

in behandeling is, wordt dus vervolgd. 

 

8) Bestuursverkiezingen. 

 

Dit jaar aftredend en herkiesbaar Douwe Barf en Timo IJnsen. Beiden hebben al aangegeven 

nog een periode door te willen. Aangezien er zich geen tegenkandidaten gemeld hebben, stelt 

de voorzitter voor om Douwe en Timo bij acclamatie te benoemen. De vergadering stemt hier 

mee in waarna Timo en Douwe worden gefeliciteerd.  

Voor Douwe is dit het begin van zijn 6
de

 periode!!! Zijn eerste periode begon in 1993 en 

Douwe is dus al 25 jaar actief bestuurslid van onze vereniging. Douwe wordt bedankt voor de 

inzet van de afgelopen 25 jaar en krijgt een bos bloemen en een dinerbon aangeboden. 

 

 

9) Pauze. 

 

Voorzitter geeft aan dat er en korte pauze wordt gehouden en dat na de koffie het eerste 

drankje van dorpsbelang is vanwege het 70-jarig bestaan. 

 

 

10) Rondvraag. 

 

Voorzitter geeft aan dat we zijn aangekomen bij de rondvraag. Het kan zijn dat we niet direct 

antwoord hebben op uw vragen. Mochten er vragen zijn over de gemeente, dan kan iemand 

van het college daar misschien op antwoorden. Mochten het andere vragen zijn die we niet 

kunnen beantwoorden, dan zoeken we dat uit en krijgt u op een later tijdstip alsnog antwoord . 

 

 

 



Jeanet de Jong heeft samen met haar afmelding nog een paar vragen gesteld: 

Wat doet Dorpsbelang aan Hidde Kat: voorzitter geeft aan dat er inmiddels een commissie 

hiervoor in het leven is geroepen. Dorpsbelang geeft hierbij eventueel ondersteuning 

(materieel of op andere wijze) als hier vraag naar komt. Er zijn plannen voor projecten in de 

Ballumer Bocht en onder de Klonjes waar DB zeer positief over is. 

Kunnen de notulen eerder op de site: Dorpsbelang kiest er voor om dit een week of twee voor 

de vergadering te doen omdat dan alle documenten tegelijk geplaatst kunnen worden (agenda 

en jaarverslag secretaris). 

Wat zijn de plannen met Driehoek de Hagen/Jan Jacobsweg: ligt bij de gemeente, er is een 

plan met tekening in de maak waar we als dorpsbelang dan op kunnen reageren. 

 

Simon IJnsen vraagt of het een idee is om bv eens in de drie jaar een topartiest naar de kermis 

te halen. Voorzitter antwoord dat hier uiteraard in de commissie ook wel eens over is 

gesproken,  maar de keuze is om dit (nog) niet te doen. Kosten is een overweging en ook de 

vraag of dit wel de feestvreugde verhoogd. 

Verder de vraag of er iets met de visafslag bij de Hervormde Kerk gaat gebeuren, deze ligt er 

slecht bij. Voorzitter geeft aan dat dit op bestuursvergadering van DB ook al ter tafel is 

geweest. Optie was toen om eens te kijken naar een ander hek om het weer wat op te pimpen. 

De vergadering geeft aan dat dit niks op lost, liever fietsenrekken o.i.d. Gerrit de Boer geeft 

aan dat eigenlijk alleen het bordje belangrijk is. DB gaat kijken wat de mogelijkheden zijn en 

neemt de opmerkingen uit de vergadering mee. 

 

Geert de Jong vraagt of er een gezamenlijke verzekering nodig is voor de optocht met 

koningsdag en hoe dit geregeld is. Voorzitter vertelt dat iedere opgegeven wagen een briefje 

krijgt waarin staat dat de chauffeur van de tractor de deelname moet melden aan zijn 

verzekering en dit tot nu toe altijd genoeg zou zijn geweest. Geert geeft aan dat hij denkt dat 

dit wel eens anders zou kunnen zijn. DB gaat hier navraag naar doen. 

 

Henk Sijbring geeft aan dat het veldje op de Noordhoek een puinhoop is. De gemeente heeft 

al diverse keren aangegeven om hier iets aan te doen, maar tot nu toe is er nog niks gebeurd. 

De vraag is wanneer dit nu eindelijk gaat gebeuren. Wethouder IJnsen geeft aan dat er al 

meerdere keren ook vragen zijn geweest vanuit de commissie. Hij zal het opnemen met het 

college en dan een terugkoppeling geven aan Henk en IJsbrand. 

 

 

12) Sluiting. 

 

Voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit om 21.30 uur de vergadering. 

 

Direct na een korte pauze geeft Johan Kiewiet namens de AEC uitleg over een project waarbij 

het mogelijk is om zonnepanelen te kopen zonder ze op je eigen dak te hebben. 

 

 

 


