Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 10 februari 2020
1) Opening
Voorzitter IJsbrand Smit heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van
dorpsbelang Hollum. Mij meldt dat het goed is om weer eens aan deze kant van het dorp te
vergaderen en hoopt dat de Welvaart weer toto in lengte van dagen geopend is. Een bijzonder
woord van welkom voor de afvaardiging van de Gemeente, burgemeester Stoel, wethouders
Faber en Bruins-Slot, dorps-coördinator Kuperus, enkele raadsleden en ons erelid Gerrit de
Boer.
Voorzitter verzoekt om een moment stilte ter nagedachtenis aan onze dorpsgenoten en oud
dorpsgenoten die het afgelopen jaar overleden zijn. We doen dit staande.
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. 12 februari 2019
De notulen van de vergadering van 12 februari 2019 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 worden gesteld over deze notulen, willen de voorzitter melden was we
met de punten uit de rondvraag hebben gedaan.
De vraag van Adri van der Laag over de contributie hebben we heel kort behandeld in een
bestuursvergadering, gezien onze gezonde financiële situatie ziet het bestuur geen aanleiding
om de te lage contributie te verhogen.
Ook de vraag van Jan van Dijk over wijziging van de statuten hebben we in een
bestuursvergadering behandeld.
Al vele jaren geeft deze vergadering aan dat het bestuur prima functioneert met deze statuten,
voor ons is er dan dus ook geen aanleiding tot wijziging.
Als blijkt dat niemand vragen of opmerkingen heeft worden de notulen vastgesteld en wordt
de secretaris bedankt voor de verslaglegging.
3) Mededelingen en ingekomen stukken
Bericht van verhindering hebben we ontvangen van Hieke van der Laag, Jaap Boersma, José
Kanger en Mieke Kanger.
Tevens gaat de presentielijst rond en wordt iedereen verzocht die te tekenen.
4) Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag van de secretaris ligt op de tafels. Voorzitter hoopt dat een ieder de site
bezocht heeft om ook dit verslag te lezen. Voordat hier eventueel vragen zijn, wil de
voorzitter graag nog even een paar opmerkingen maken:

Ten aanzien van Koningsdag:
De spelletjes werden het afgelopen jaar georganiseerd door De Westhoek, samen met de
Horeca en Winkeliers van Hollum.
Ondertussen hebben we contact gehad met Ut Centrum voor de organisatie van dit jaar.
Ook zij gaan graag de combinatie aan met de Horeca en Winkeliers.
Rest mij nog de mensen die de spelletjes afgelopen jaar mogelijk gemaakt hebben, langs deze
weg nogmaals hartelijk te bedanken.
En we wensen ut centrum veel succes, en hopen weer op een gezellige dag.
Zoals de secretaris het al verwoord heeft in het jaarverslag, hebben we als bestuur na diverse
reacties besloten om vanaf dit jaar geen jury meer te vragen. We verwachten niet dat deze
beslissing van invloed zal zijn op de kwaliteit en het plezier van de deelnemers.
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.
In 2019 bestond de commissie uit: Douwe Barf, Martin Thomassen, Hedwig Basteleur,
Astrid de Boer-Boersma, Johannus Ruygh, Anja de Boer, Andrea Smit-de Vries en IJsbrand
Smit.
De Dodenherdenking, Bootwateren, de braderieën, de lampionnen optocht en de sfeermarkt
horen natuurlijk ook bij onze activiteiten, deze verliepen allemaal gelijk als de jaren ervoor en
zijn derhalve niet in dit verslag opgenomen.
Bij al onze activiteiten hebben we veel vrijwilligers nodig, jong en oud.
Natuurlijk hebben we ook afgelopen jaar weer een vrijwilligersavond gehouden om hen te
bedanken. Dit jaar hebben we een erg leuke boottocht gemaakt met Richard en Ab Kiewied.
Behalve dat het erg leuk en gezellig was hebben met het sleepnetvissen ook vol verwondering
gekeken wat er allemaal leeft in onze achtertuin.
Daarna ging de reis naar De Griffel waar we onze buik vol hebben gegeten.
Het was weer erg gezellig, en ook dit jaar gaan Timo en Astrid weer iets leuks organiseren.
Als ook hier verder geen vragen over blijken te zijn wordt secretaris Timo IJnsen bedankt
voor het verslag.
5) Verslag Penningmeester
Op de tafels ook ligt het financiële verslag van 2019.
Het zal u zijn opgevallen dat we er circa € 3500 op achteruit gegaan zijn.
Allereerst hebben we nieuwe kleding voor de vrijwilligers aangeschaft €1695.Wat vervolgens opvalt is de post aanschaf kramen.
In 1982 werd er voor het eerst een braderie gehouden. Deze kramen werden toen met veel
inspanning in elkaar gezet. In de jaren 90 hebben we ze nog aangepast, maar dat ze zoveel
jaar mee zouden gaan had niemand gedacht.
We hebben gelukkig een vrijwilliger die veel verstand en ervaring met marktplaats heeft,
Henk Sybring. We hebben hem gevraagd om de site in de gaten te houden, en op een gegeven
moment was het raak. Henk heeft een goeie deal gesloten, en na jaren hebben we dus afscheid
genomen van de oude kramen en met de sfeermarkt heeft u onze nieuwe kramen inclusief kar
al kunnen bewonderen.

Ook hier de vraag of de vergadering opmerkingen heeft. Ook hier geen vragen en de
voorzitter bedankt Martin Thomassen voor het verslag.
6) Verslag van de kascommissie, benoeming nieuw commissielid
De kas werd dit jaar gecontroleerd door Frank Engels en Ben van der Laag. Aangezien Frank
niet aanwezig is krijgt Ben het woord. Hij meldt dat het er goed uit ziet.
Op basis van deze positieve bevindingen wordt de vergadering gevraagd om decharge te
verlenen. Nadat dit is gebeurd worden Frank en Bennie bedankt voor het controleren.
Dit jaar aftredend is Frank. Greetje de Vries meldt zich als vervanger.
7) Verslag bespreking met Gemeente en andere vergaderingen en bijeenkomsten
Begin april hebben we altijd het jaarlijks overleg met de gezamenlijke Dorpsbelangen, dit jaar
was dat bij ons. Dat houdt dan ook in dat wij afgelopen jaar het secretariaat hier van hadden.
Onderwerpen die aan de orde kwamen: De zorg om gronden van Rijkswaterstaat die over
gaan naar Staats Bos Beheer. Onze zorg zit hem vooral in de toegankelijkheid en het
Onderhoud.
De bereikbaarheid van Ameland, Namens de Dorpsbelangen zit Tonnie Overdiep voorzitter
DB Nes in de adviesgroep Lange Termijnvisie, Tonnie houdt ons dan ook op de hoogte van
de ontwikkelingen.
De aansprakelijkheidsverzekering: deze vraag hebben we neergelegd bij de Gemeente.
Ook kwam het opruimen van de kasten van Kabel Noord aan de orde.
Sponsoring Gemeente aan de intocht van de Sint ,vervangen aggregaat voor een meer
milieuvriendelijk exemplaar en over het algemeen de stijgende kosten van afval, leges enz.
Voorzitter meldt dat de secretaris het druk heeft gehad met het schrijven van diverse brieven
aan de verschillende instanties. Maar merkt op dat er op een paar van deze brieven nog geen
antwoord is gekomen.
De ontwikkelgroep van de Stelp is nog maar een paar keer bij elkaar geweest om tot 1
architect te komen. Deze keuze was unaniem u heeft het ontwerpplan kunnen zien in de
BWS. Verder was het wachten op de zorgvisie van de Kwadrantgroep. Deze is afgelopen
januari gepresenteerd in de Stelp. De zorgvisie is van groot belang omdat de profs de zorg
moeten kunnen verlenen die nodig is. We kunnen niet genoeg benadrukken dat de locatie een
keus is van de raad.
Het hele proces duurt nu al zo lang, dat de voorzitter opmerkt dat het zorgen baart niet waar,
maar óf er straks nog deze vorm van zorg verleend wordt op Ameland!
Samen met de andere Dorpsbelangen werden we ook uitgenodigd om mee te denken over de
herontwikkeling van het voormalig zwembad.
We hebben hier duidelijk aangegeven dat wij niet kunnen spreken voor alle inwoners van
onze dorpen. Onze mening dat er geen verdere behoefte is aan seizoensverlenging en extra
werkgelegenheid. De rustperioden zijn nodig voor behoud van Amelander tradities. Er is nu al
een tekort aan personeel en woningen, iets wat alleen maar toe gaat nemen. Ook de
natuurwaarden nemen af door de toenemende recreatiedruk. Tot onze verbazing werden deze
punten niet meegenomen in het advies . Nogmaals wordt de opmerking door de voorzitter
herhaald dat dit is de mening van de besturen en niet van alle inwoners.
We zijn ook bij een bijeenkomst geweest over een nieuw Horeca-Detailhandel beleidsplan.
Het huidige is niet meer actueel en er zijn nu twee beleidsplannen. Dit kan wellicht een
gecombineerd plan worden.

Er zal per dorp gekeken worden. We zijn nog in afwachting van de nieuwe visie.
Jan Botte Wijnberg stelde in de raad de vraag of er ook iets georganiseerd moest worden op 3
juni, omdat het dan 75 jaar geleden is dat Ameland werd bevrijd. Naar aanleiding van deze
vraag is de werkgroep 2de wereldoorlog opgericht. Hierin namen de gemeente, de
dorpsbelangen, de Stam en de muziekverenigingen zitting.
Doormiddel van de gemeente-info bent u al op de hoogte gesteld.
Vanaf 5 mei tot de nationale bunkerdag zullen er activiteiten plaats vinden. Voor ons dorp
houdt het in dat er een week lang een tent zal staan bij het Bunkermuseum en dat er grote
foto’s van de bevrijding in het dorp worden geplaatst. Hierbij hebben we echter uw hulp
nodig omdat er niet veel foto’s van de bevrijding in Hollum bij de Stam bekend zijn. Heeft u
nog foto’s dan kunt u die onder andere bij ons brengen u krijgt ze natuurlijk terug. Verder
staat er op 3 juni een groot concert gepland in de zaal bij Klein Vaarwater. We hopen dat
zoveel mogelijk Amelander Muziekverenigingen hun medewerking willen geven aan dit
concert. Voorzitter merkt op de gemeente-info in de gaten te houden.
Ook op het duurzame vlak is er niet stil gezeten, samen met de andere dorpen hebben we weer
overleg gehad op het gemeentehuis met de afdeling van Luc van Tiggelen.
Wagenborg heeft een CO2 compensatie fonds in het leven geroepen. Het geld uit dit fonds is
bedoeld voor projecten welke de duurzaamheid op de eilanden Ameland en Schiermonnikoog
vergroten.
De Dorpsbelangen van beide eilanden bepalen aan welk project, en de hoogte van de bijdrage
die het fonds zal uitkeren.
Ook heeft de Gemeente een RRE subsidie van 110.000 euro ontvangen. Deze subsidie is
bedoeld om kleine energiebesparende maatregelen te realiseren bij particulieren. De
Gemeente gaat deze subsidie inzetten om bij iedere bewoner gratis 12 LED lampen af te
geven, en om gratis een warmtescan uit te laten voeren. Met deze scan kunt u zien waar
isolatielekken in uw woning zitten. Die gegevens kunnen ze bijvoorbeeld weer inzetten op
een vervolg isolatie actie .
Het enige wat van u gevraagd wordt, is enkele gegevens met betrekking tot uw verbruik in te
vullen op de vragenlijst welke bij u afgeleverd wordt. Wij willen deze actie van harte bij u aan
bevelen.
Voorzitter vraagt of er tot nu toe vragen of opmerkingen zijn, dit is niet het geval.
Tot slot hebben we 22 januari een overleg gehad met de Gemeente.
Voorheen hadden we begin december één overleg. Met die notulen ging de Gemeente aan de
slag, en een jaar later was het meeste gerealiseerd. Dit beviel van beide kanten niet bijzonder
goed.
Zoals u in de vorige vergadering al gehoord hebt, is er gekozen voor een nieuwe aanpak. Hans
Kuperus is benoemd tot Dorpscoördinator, dat betekent dat er ook in de aanpak wat verandert.
Hij verzamelt alle verbeterpunten en voorstellen richting de Gemeente. De punten die in deze
vergadering aan de orde komen, maar ook dingen die we tijdens de rondgang door het dorp
tegenkomen. Deze komen op een lijst. De punten worden met het betreffende
ambtenarenapparaat bekeken en omgezet in actie. In januari hebben we weer een overleg
waar de punten besproken worden en ook dan kunnen we weer nieuwe punten inbrengen. In
het eerste jaar is deze aanpak van onze zijde goed bevallen. De volgende punten staan onder
andere op de lijst:
-de slechte staat van de wegen die opnieuw bestraat zijn met oude stenen (denk aan de
Zuiderlaan en de Plantsoenstraat).

-de staat waarin de hele Bosweg zich bevindt.
-herinrichting van het parkeerterrein en herstraten van de toegangsweg Westerlaan (achter Bij
de Hen).
-het hekwerk bij de Visafslag.
-hier en daar staan de trottoirbanden erg hoog met name bij de Christelijke school, en ook
sommige rioolputten staan hoog (inmiddels bijna opgelost).
Dan hebben we nog een aantal wensen:
-een opfrissing van het driehoekje de CBS, wij denken bijvoorbeeld aan nieuwe veekerende
dijkjes.
-verbetering van de Bushalte en parkeren op de Yme Duneweg.
-een wandelpad bij het Lenewiel.
-ook staat het harde rijden van auto’s op het betonpad onder de Klonjes en in de Schoolstraat
op de lijst.
-plantenbakken, koopwaar en parkeren van auto’s in de bermen hoe hier mee om te gaan ?
-en natuurlijk: hoe staat het met de bouw van Sociale Woningen.
Vanuit de zaal komt de opmerking van J.P. de Boer dat de bocht vanaf de Molenweg de
Badweg op erg krap is waardoor er weer door de bermen gereden wordt. Hans Kuperus zegt
toe dit te gaan bekijken.
Klaas Theo Akkerman vraag zich af of de bushaltes in het dorp nog veel gebruikt worden.
Buschauffeur Wilbrink is in de zaal aanwezig en geeft aan dat er in de drukkere periodes veel
mensen gebruik van maken.
Tevens de opmerking van Klaas Theo dat, naar aanleiding van het te hard rijden in de
Schoolstraat, de discussie van het autoluw maken van Hollum weer eens boven tafel zou
moeten komen. Aangegeven wordt dat handhaving i.v.m. de snelheid misschien een eerste
oplossing zou moeten zijn. Autoluw zullen we meenemen in het volgende overleg met de
gemeente. Greetje de Vries merkt op dat er nu al raar gekeken wordt aan bewoners daar met
auto’s rijden, laat staan hoe dit zal worden als het dorp autoluw wordt. Het moet ook leefbaar
blijven.
Verder zijn er geen vragen uit de zaal over dit overleg.
8) Bestuursverkiezingen
Dit jaar aftredend en herkiesbaar IJsbrand Smit. Voorzitter vraagt de secretaris het woord te
nemen omdat dit over zijn eigen benoeming gaat. Secretaris vraagt de zaal om IJsbrand bij
acclamatie te benoemen. Nadat er geen bezwaren uit de zaal gehoord worden vraagt de
secretaris of IJs de volgende vijf jaar weer in wil gaan. Na een bevestigend antwoord wordt de
voorzitter gefeliciteerd en klinkt applaus uit de zaal. Jan Engels merkt nog op dat het regeltje:
“tegenkandidaten kunnen zich melden” is verdwenen van de agenda. Secretaris geeft aan dat
volgens de statuten het bestuur de eventuele nieuwe kandidaten voordraagt en dit regeltje dus
overbodig is.
Voordat we aan het volgende agendapunt, de pauze, toe zijn vraagt de voorzitter of onze
nieuwe burgemeester Stoel zich aan de zaal wil voorstellen. Dit aanbod wordt aangenomen
door de burgemeester. Burgemeester benadrukt in zijn verhaal het belang van

dorpsvertegenwoordigers in de gemeenschap en geeft aan uit te zien naar de samenwerking.
Iets waar wij het uiteraard zeker mee eens zijn.
Na dit voorstel rondje vraagt wethouder Faber nog even het woord. Hij geeft nog even uitleg
over de stand van zaken met de sociale woningbouw. Gemeente heeft de intentie om 40-50
sociale woningen te gaan bouwen. De gronden hiervoor zijn de afgelopen tijd aangekocht. De
aanbesteding van de eerste 17 stuks loopt en wordt in april gegund. De rest volgt in twee
fases. Van de eerste fase komt een groot deel in Hollum, aan de Badweg en op Tussendijken.
De blauwdruk voor de volgende fases ligt er dus maar het is afwachten hoe het komt met de
regelgeving rond fijnstof en Pfas.
M.P. Faber vraagt waarom het zo lang geduurd heeft dat er weer gebouwd wordt, we zitten nu
in een dure tijd. Wethouder geeft aan dat dit zo gelopen is en dat we nu op de goede weg zijn
en vooruit moeten kijken. Lars Visser merkt op dat het zonde is dat de woningen op de
Badweg gesloopt worden terwijl er veel vraag is naar huisvesting. Hij spreekt over
beeldbepalende woningen aan de Badweg. Wethouder legt uit dat groot onderhoud gepleegd
moest worden en de kosten zijn afgewogen en daaruit de beslissing is genomen om nieuw te
bouwen. Doordat dit al in de pijplijn zat is er geen last van de huidige problemen en
regelgeving en kan dit nu vlot doorgaan.
9) Pauze:
Hierna geeft de voorzitter aan dat we overgaan naar het volgende punt namelijk de pauze.

10) Rondvraag:
Voorzitter geeft aan dat we zijn aangekomen bij de rondvraag. Het kan zijn dat er niet direct
antwoord kan worden gegeven 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. Voorzitter vraagt of er vragen zijn.
Simon IJnsen vraagt of de sfeermarkt ook wat langer (later) door kan. Van verschillende
kanten was de opmerking gekomen dat het bij donker gezellig lijkt. Voorzitter geeft aan dat
de aanvang en dus ook eindtijd wordt bepaald door de tijd dat de reddingsboot uitgaat.
Daardoor worden de mensen in het dorp gehouden.
Cornelis Smit geeft aan het misschien een idee is om, wanneer de aanvang ook is, het langer
door te laten lopen. Voorzitter geeft aan dit mee te nemen in het volgende overleg met horeca
en winkeliers.
Lars Visser geeft aan dat er veel toeristische druk op de natuur wordt gelegd en dat het hem
vooral opvalt bij het onderhoud van de duinopgangen. Dit kan een zorg zij voor de toekomst.
Voorzitter geeft aan dat dit bij de gemeente ligt en dit kan worden aangegeven bij het KCC.
Han van Heerde meldt dat er ook een inloopspreekuur van raadsleden waar dingen kunnen
worden aangegeven. Wethouder Bruins-Slot vraagt nog aan Lars wat er precies mis is, is het
achterstallig onderhoud? Lars geeft aan dat het probleem is dat
onderhoud gebeurd met te zwaar materiaal waardoor het pad steeds breder wordt. Wethouder
Bruins-Slot neemt dit mee in het komende overleg van terreinbeheerders.
Pieter Jan Borsch merkt op dat bij de Engelsmanduun de paden worden bijgehouden met
houtsnippers. Deze spoelen snel weg en liggen dan onder aan de duin. Piet Visser verteld dat
dit Rijkswaterstaat is. Wethouder neemt dit ook mee.

In aansluiting hierop geeft Hans de Jong aan dat het schelpenpad vanaf de bosrand richting de
bosvijver slecht en glad is. Ook dit kan mee naar het beheerdersoverleg.
Pieter Jan Borsch geeft aan dat het misschien een idee is om een verkeerspiegel te plaatsen op
de kruising Bosweg/Oranjeweg. Is een gevaarlijke kruising. Voorzitter geeft aan dit aan dit
mee te nemen in het overleg met de gemeente.
M.P. Faber bedankt het bestuur nog voor de inzet.

11) Sluiting ;
Voorzitter merkt op dat we zijn aangekomen bij het laatste punt van de vergadering: sluiting.
Pieter Jan Borsch na de vergadering namens de Werkgroep erfgoed Ameland uitleg geven
over de visie gemeentelijke begraafplaatsen Ameland en de gevolgen voor onze inwoners.
Astrid Nobel geeft daarna een presentatie over het haar project De Waker en De Wachter.
Tijdens de voorbereidingen voor Culturele Hoofdstad Leeuwarden werden we uitgenodigd bij
het Natuurcentrum om samen met hun en met Joop Mulder te kijken naar de plannen voor
Ameland. Daar zat Astrid Nobel ook. Compleet met een PowerPoint en een maquette van een
prachtig plan. Het plan werd door de commissie uitgewerkt echter helaas bleek de geldpot
leeg te zijn, en daarmee zou het plan een vroege dood sterven. Het idee liet ons echter niet los.
We hebben weer contact gezocht met de toenmalige voorzitter Jan Wibier en via hem met
Joop de Jong. We hebben er een gezamenlijk project van gemaakt, Joop heeft een subsidie bij
de provincie aangevraagd en inmiddels is die toegekend. Wij hebben de vergunning
aangevraagd, en inmiddels is die ook binnen. Jan blijft projectleider en heeft het recht van
opstal geregeld, deze gaat over naar het Dorpsbelang. Dat hebben we ook voor getekend.
Er moet hier en daar nog wat geld loskomen maar hopelijk komt dat ook goed. Voorzitter
vraagt de vergadering of er bezwaren zijn tegen de voortrekkersrol van dorpsbelang in dit
project. Uit de zaal geen bezwaren.
Voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en de komst. De vergadering wordt gesloten en
iedereen voor straks een welthuis gewenst.

