
Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 9 februari 2016 

 

1) Opening 

 

Voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van het dorpsbelang. In het 

bijzonder wethouder Oud, wethouder Van der Deen, wethouder Bakema, de raadsleden en ons 

erelid Gerrit de Boer. 

 

Begonnen wordt met een moment stilte te vragen ter nagedachtenis aan onze dorpsgenoten en 

oud dorpsgenoten die afgelopen jaar overleden zijn. Dit gebeurt zoals gewoonlijk staand. 

 

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. 10 februari 2015 

 

De notulen van de vergadering van 10 februari 2015 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.  

 

Voorzitter: Net als voorgaande keren willen we u graag eerst even een toelichting geven op 

deze notulen. We hebben veel over De Stelp gesproken, inmiddels zijn ze gelukkig 

overgenomen door de Kwadrantgroep. Dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan dat weet u 

allen. Het ging gepaard met veel onrust, banenverlies, sluiting van de keuken en verdriet. Wij 

als Dorpsbelang zijn wel zeer verheugd dat de Stelp is overgenomen. Voor ons dorp een zeer 

belangrijke voorziening. We hopen dat de Kwadrantgroep ook in de toekomst deze 

voorziening in stand houdt en dan uiteraard het liefst in ons mooie Hollum. 

Vorig jaar waren er veel vragen bij de rondvraag. Graag willen we u laten weten wat we 

hiermee gedaan hebben. De vragen begonnen bij Jeanet de Jong en stoppen ook bij haar. 

Mijn uitleg begint dus ook met de vraag van Jeanet over het stukje groen bij de oranjeboom. 

Zoals u hebt gezien heeft de gemeente inmiddels een haagje geplaatst, het geeft nu al een 

mooier aanzicht. Dorpsbelang is nog van plan om een boombank te plaatsen, hierop kan dan 

het bordje geplaatst worden. U weet wel het bordje dat jaren geleden onthuld is deur mien 

opoe.  

 

Greetje de Vries meldde dat de bloembakken bij schildersbedrijf Visser niet goed 

onderhouden waren. Onze vrijwilligers Annet, Andrea en Astrid hebben dit jaar deze bakken 

ook meegenomen. Het resultaat heeft u kunnen zien. 

Wethouder Oud meldde toen dat de bloembakken in zijn ogen verkeerd geplaatst zijn ze 

hoefden alleen maar verkeer remmend te werken. 

Wij hebben de afspraken die tijdens de reconstructie gemaakt zijn nog even nagekeken en de 

plaatsing zoals ze nu nog staan, geen doorgang voor autoverkeer, hebben we aangehouden. 

De hulpdiensten kunnen er van alle kanten nog bij. 

 

Cor Bruin meldde verwaarlozing bij de Hans Bruun dobbe. We hebben een gesprek gehad 

met dhr. Walthaus en een brief gestuurd naar de buurt met daarin de vraag of ze vrijwilligers 

konden vinden voor de verzorging van de dieren aangezien Simon zijn gezondheid te wensen 

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


overlaat. Er meldde zich niemand. Daarna hebben we contact gehad met de gemeente 

hierover. Alle partijen zoeken nu nog naar een andere plaats voor de dieren. Dus als u een 

plekje weet of heeft, willen we het graag weten. Daarna gaat de gemeente het spul opruimen 

en weer netjes maken. 

 

Op de vraag van Jaap Schoute over de plannen van Roompot, daar willen we graag straks bij 

een ander agendapunt op ingaan. 

 

Heeft iemand over deze notulen vragen, inhoudelijk of  tekstueel …..?  

Cornelis Smit merkt op dat in de tekst staat Astrid Smit, dit moet zijn Astrid IJnsen, secretaris 

zal dit veranderen in de tekst. 

Notulen worden vastgesteld en de secretaris wordt bedankt voor de verslaglegging. 

 

3) Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Bericht van verhindering hebben we ontvangen van Burgemeester De Hoop, 

Gemeentesecretaris Wibier, Piet IJnsen, Marieke van Schaijk, Douwe en Greetje de Vries, 

Astrid IJnsen, Wim en Regina Engels, Andre Ruijgh, Annerie Barf en Jeanet de Jong. 

 

Straks voor de pauze heeft  Carla Plagge aangegeven u even te willen bij praten over de Zorg 

Coöperatie Ameland. 

 

 

4) Jaarverslag secretaris 

  

Het jaarverslag van de secretaris ligt eveneens op de tafels. Ik hoop dat u de site bezocht heeft 

om ook dit verslag te lezen. Voordat er hier eventueel vragen over zijn, wil de voorzitter 

graag nog even een paar opmerkingen maken. 

 

Ten aanzien van koningsdag : 

zoals u in het verslag kunt lezen heeft “Het Centrum” afgelopen jaar de spelletjes 

georganiseerd. De mensen die de spelletjes, de fietstocht en de playbackshow  mogelijk 

gemaakt hebben willen we langs deze weg hartelijk bedanken. We nemen binnenkort contact 

op met de “Noa’dhoek”  die dit jaar de spelletjes mogen organiseren, en wensen hun dan ook 

veel succes. We hopen dat er dit jaar weer veel deelnemers en kijkers zijn. 

 

Ten aanzien van de kermis: 

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

commissie de zich bezig houdt met  de organisatie. Na jaren inzet heeft Sietsche Atsma 

afscheid genomen van deze commissie. We hebben Hedwig Basteleur bereid gevonden in 

deze commissie plaats te nemen. De commissie bestaat nu dus  uit: man van het eerste uur Jan 

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

en IJsbrand Smit. 

 

Ook afgelopen jaar hebben we weer een vrijwilligersavond gehouden. Alle mensen met 

partner die zich hebben ingezet voor onze vereniging krijgen hier elk jaar een uitnodiging 

voor. 

Dit jaar lag de leiding weer in handen van Astrid en Timo. We kregen een lekker gebakje en 

koffie bij de Griffel. 



Daarna werden we ingedeeld in twee groepen, de ene ging naar de molen en de andere naar de 

Kaasboerderij van Robert en Siplonia.  Na enige tijd werd er gewisseld. 

Het viel ons allemaal op dat én bij de molen én bij de kaasboerderij met veel passie wordt 

gewerkt en ook gepresenteerd. 

Daarna was het natuurlijk tijd om voor de inwendige mens te zorgen!  Dat werd op 

voortreffelijke manier gedaan door de Zwaan. Kortom een zeer geslaagde avond. 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit verslag ? 

Zo niet, dan wil ik onze secretaris Timo IJnsen bedanken voor het verslag. 

 

5) Verslag Penningmeester 

 

Ook ter tafel ligt het financiële verslag van 2015. Voorzitter vraagt of iemand nog vragen 

heeft over dit verslag. Als dit niet het geval blijkt wordt ook dit verslag aangenomen en 

penningmeester Martin Thomassen bedankt voor de verslaglegging. 

 

 

6) Verslag van de kascommissie, benoeming nieuw commissielid  

 

De kas werd dit jaar gecontroleerd door Jan Engels en Jelte Smit. Jan Engels meldt dat na 

lang zoeken er geen bijzonderheden gevonden zijn. Op basis van deze positieve bevindingen 

wordt de vergadering gevraagd om het bestuur decharge te verlenen. Als iedereen hiermee 

instemt worden Jan en Jelte bedankt voor het controleren. 

Dit jaar aftredend is Jan Engels. Cornelis Smit meldt zich aan als kandidaat. 

 

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

bijeenkomsten 

 

 

11 december hadden we weer ons jaarlijks overleg met het college van B en W. 

 

Ons eerste punt was de reclame-uitingen en plantenbakken op openbare grond. Na de 

reconstructie van ons dorp zag het er prima uit, nu zien we steeds meer ondernemers en ook 

verenigingen die reclame-uitingen plaatsen op openbare grond. Dat het niet alleen ons een 

doorn in het oog is, bleek al snel. De gemeente is dit voorjaar van plan om een voorlichtings- 

avond te houden om te laten zien dat het aanzicht niet mooi is. Voorts is de gemeente van plan 

om te gaan handhaven, denkt u er dus om als uw uitingen niet op eigen terrein staan. 

 

Van ons rondje door het dorp van vorig jaar bleven nog twee punten over waar wij niet 

helemaal tevreden over waren. De kruising Tussendijken /Hans Barentsstraat moet eigenlijk 

netter, dit komt mede door een bewoner die het als parkeerterrein gebruikt . En de trottoirrand 

bij de Yme Duneweg ligt gevaarlijk hoog. Naar beide punten zal nog een keer gekeken 

worden. 

 

Tijdens de reconstructie is het waarschuwingslicht bij obs “de Schakel” verdwenen. Omdat 

zich daar geregeld gevaarlijke situaties voordoen hebben we gekeken naar een oplossing. 

We hebben afgesproken dat de oplossing misschien ligt in de gele poppetjes. 

Er komt nog een overleg van de gemeente met de Schakel. 

 



Bij de toegangen van het dorp staan mooie infoborden, de info die hier opstaat is echter niet 

meer actueel. Het plan is om hier komend jaar nieuwe posters in te plaatsen. 

 

Onze strandopgang bij de strandtent is vernieuwd wij hebben geconstateerd dat er veel water 

langs het asfalt stoomt waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook ligt er veel 

zand op het parkeerterrein voor mindervaliden. Ze hebben toegezegd naar beide punten te 

zullen kijken. 

 

Natuurlijk hebben we het gehad over de campingproblematiek;  niet alleen Roompot, maar 

ook Ambousen en uitbreiding van huidige en nieuwe campings. Vooral omdat de situatie nu 

niet alleen een triest gezicht is maar ook niet goed voor economie en gezelligheid van 

Hollum. 

De raad heeft de nota Verblijfsrecreatie op Ameland, gevarieerd, flexibel en betaalbaar 

behandeld en ligt nu ter inzage. Onze vraag was vooral of er ook een termijn is gesteld voor 

de leegstand van de percelen. Helaas is daar geen termijn voor, we kunnen dan ook alleen 

maar hopen dat deze plekken weer zo snel mogelijk opgevuld worden. 

Wat betreft de plannen voor uitbreiding, en het realiseren van campings is en blijft het een 

lastig vraagstuk. Niet alleen voor de gemeente maar ook voor ons als bestuur. 

Het lijkt nu een mooie oplossing, maar wie weet besluiten zij over een x aantal jaar ook om 

particuliere caravans te verwijderen en doet zich dezelfde situatie weer voor. 

Het huidige landschap van recreatie verandert en jammer genoeg hebben we geen glazen bol . 

We waren het er wel over eens dat er in Hollum nieuwe bedden bij moeten. Misschien dat 

straks aan het einde van agendapunt 8 hier nog iemand van het college op reageren wil. 

 

Ook hebben we afgelopen jaar weer overleg gehad met de Horeca en Winkeliers van Hollum. 

 

We hebben gesproken over de Sfeermarkt, de Vuurtorentrail en het Beachvolleybaltournooi. 

Stuk voor stuk mooie evenementen en zeker goed voor het dorp. 

 

Ook hebben we het gehad over Hollum4kids; het zijn leuke middagen, maar heeft een make 

over nodig. Iets waar met name Frank de Jong zich de komende tijd over zal buigen. 

Ook is er nog de site hollum.eu.  Deze is destijds in leven geroepen door de horeca, maar is 

niet meer actueel. Voorstel is om deze op te doeken en verder te gaan met hollum.infomof te 

actualiseren. 

 

Ook hebben we uiteraard nog een overleg gehad met de andere dorpsbelangen. 

Onderwerpen die daar de revue passeerden waren: de toiletwagen, EHBO post bij de kermis, 

Wagenborg, intocht Sinterklaas, de Amelander herfstvakantie,  de activiteiten 2016 en 

adviescommissie Wetterskip. 

 

Voorzitter vraagt of er nog vragen zijn, Douwe Bakker merkt op dat er wel op gelet moet 

worden dat de posters bij het dorp in de goede richting wijzen. Dit was niet het geval en het is 

erg lastig voor de mensen om dan de goede richting te bepalen. Voorzitter merkt op dat 

voordat de posters naar de drukker gaan het bestuur deze nog een keer zal bekijken in overleg 

met Lars Brouwer. Dit zal worden meegenomen. 

Verder zijn er geen vragen en opmerkingen. 

 

 

 

 



8) Bestuursverkiezingen 

 

Dit jaar aftredend en herkiesbaar Jellie de Vries-de Boer. Aangezien er zich geen 

tegenkandidaten gemeld hebben, stelt de voorzitter voor om Jellie bij acclamatie te benoemen 

en wordt de vergadering gevraagd of hiermee ingestemd kan worden. Nadat dit met applaus 

beaamd wordt, wordt Jellie gevraagd of ze de nieuwe benoeming aanvaardt. Dit doet ze en de 

voorzitter feliciteert haar met de benoeming. Voorzitter merkt nog op dat in de periode 

hiervoor Jellie helaas niet alles kon doen wat ze wilde, en dat iedereen hoopt dat ze deze 

periode in rustiger vaarwater terecht komt en die dingen wel weer zal kunnen doen. 

 

 

 

9) Pauze 

 

Voordat we overgaan tot de pauze wil de voorzitter de raadsleden de gelegenheid geven tot 

reageren of uitleg geven op de punten tot nu toe. Nico Oud neemt eerst het woord en geeft aan 

dat er tot nu toe geen punten zijn die nadere uitleg behoeven. Het verhaal van de voorzitter 

over de voorlichtingsavond van de gemeente over de wildgroei aan reclame-uitingen klopt en 

voor deze avond zal nog een datum worden geprikt en via de gemeente-info aan een ieder 

worden bekend gemaakt. Wethouder Bakema neemt nog het woord en wil namens de 

gemeente Dorpsbelang bedanken voor de altijd prettige samenwerking en tevens alle 

vrijwilligers ook, zonder hen zouden immers vele zaken die gedaan en georganiseerd worden 

onmogelijk zijn. Tevens wenst hij dorpsbelang succes met de te organiseren evenementen van 

dit jaar. 

Hierna geeft IJsbrand het woord aan Carla Plagge die iets wil zeggen over het vervolg van de 

Zorg Coöperatie Ameland. Carla vertelt dat nadat zorgaanbieder Kwadrant de boedel van de 

Stelp kreeg toegewezen is besloten om door te gaan met het initiatief  ZcA.  Het doel hiervan 

zal worden om te proberen de zorgvraag van de Amelanders en de aanbiedingen van de 

zorgverzekeraar bijeen te brengen. De enquête die op Ameland bij de deuren langs is gegaan 

is goed ingevuld. Er is namelijk 30% ingevuld teruggekomen en 93% van de invullers steunt 

het initiatief.  Er zal een bijeenkomst worden gepland in alle dorpen waarbij in kaart zal 

worden gebracht wat de zorgvraag op Ameland is. Carla beveelt dit van harte bij iedereen aan 

en nodigt iedereen uit om op 24 februari om half 9 in Ons Hol aanwezig te zijn. 

Voorzitter geeft aan dat een deel van bestuur dorpsbelang hier uiteraard gehoor aan zal geven. 

Hierna wordt er overgegaan naar de pauze. 

 

 

10) Rondvraag 

 

Na een korte pauze met de gelegenheid om iets te drinken zijn we aangekomen bij punt 10 de 

rondvraag. Voorzitter geeft aan dat op de vragen zoveel mogelijk een antwoord zal worden 

gegeven en waar dit niet mogelijk blijkt zal er op een later tijdstip op worden teruggekomen. 

De eerste vraag is per mail binnengekomen van Greetje de Vries: gaat de gemeente in het 

kader van Duurzaam Ameland ook plastic apart inzamelen? Nico Oud geeft aan dat er bij 

afvalsturing Omrin zo goed kan worden gescheiden dat het onnodig en dus duur is om dit ook 

nog eens op het eiland te gaan doen. Bij de gemeentelijke stort kan eventueel wel plastic apart 

worden ingeleverd, maar dit is meer voor bedrijven. 

Bernard Visser vraagt of het normaal is dat op grote Sunneklaas de bus van de boot niet in het 

dorp stopt maar bij de Amelander Kaap. Voorzitter geeft aan dat dit niet bekend is en dat dit 

nagevraagd zal worden bij Arriva. 



J.P. de Boer merkt op dat bij de strandovergang Badstrand de fietsenrekken boven op deze 

manier weinig nut hebben, ze zijn bijna volledig onder gestoven. Tevens is het lastig voor 

bijvoorbeeld hulpdiensten dat er aan beide kanten van het pad invalide parkeerplekken zijn. 

Dit zou beter aan één kant kunnen. Nico Oud antwoordt dat het probleem met de 

fietsenrekken bekend is en dat zal worden bekeken of deze er misschien weg gaan. Naar het 

punt van de parkeerplekken zal de gemeente ook kijken, dit was nog niet bekend. 

Gerrit de Boer geeft de gemeente een compliment over de strandovergang Badstrand, deze 

ligt er prima bij. Hij plaatst direct wel een kanttekening: de andere strandovergangen moeten 

niet worden vergeten. Hier zou wel wat vaker met de shovel zand weggeschoven kunnen 

worden. Op sommige plekken is de bereikbaarheid van het strand slecht. 

Tevens het altijd terugkerende punt: het pad onder de Klonjes. De gaten zitten er weer in, de 

auto’s rijden weer over het fietspad. Nico Oud geeft aan dat vanuit de raad is gekeken naar 

betonnen fietspaden voor het eiland als alternatief voor schelpen. Misschien zou het mogelijk 

zijn om bij wijze van proef hier iets mee te doen onder de Klonjes. Met dorpsbelang was ook 

al besproken dat een mogelijkheid was om een puinlaag aan te brengen onder het pad en daar 

weer zand overheen aan te brengen. Het zandpad zal daarbij worden behouden. Wordt weer 

vervolgd. 

Pieter Jan Borsch vindt dat het verschil qua licht in de nieuwe led lantaarns en de oude 

lantaarns erg groot is. Het licht van de led is erg wit en fel. Zijn hiervoor geen alternatieven. 

Nico Oud geeft aan dat er bewust is gekozen voor deze vorm ook in overleg met dorpsbelang. 

Er wordt overal overgegaan op led licht, in de buitengebieden groen i.v.m. de vogeltjes en in 

de bewoonde gebieden het huidige licht. De keuze is dus voor energiezuinig en de kleur blijft 

natuurlijk een kwestie van smaak. 

Gerrit Dokter meldt dat de berm van het Kerkepad vooral in de eerste bocht aan de westkant 

dusdanig uitgesleten is dat er gevaarlijk situaties ontstaan. Voorzitter merkt op dat dit soort 

dingen beter direct aan het KCC van de gemeente kunnen worden gemeld in plaats van 

hiermee te wachten tot de dorpsbelangvergadering. Nico Oud zal het meenemen naar de 

gemeente. 

 

Voorzitter vraagt of er verder nog vragen of opmerkingen zijn, dit blijkt niet het geval. 

 

 

 

11) Sluiting 

 

Na de pauze zullen de heren den Haan en de Vos van aannemerscombinatie Van den Herik-

Jansma Drachten een presentatie geven over de dijkverbetering en de planning voor dit jaar. 

Voorzitter en de rest van het bestuur bevelen u dit van harte aan. Om 21.25 uur sluit de 

voorzitter de vergadering en wenst iedereen voor straks een wel thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


