Algemene ledenvergadering d.d. 10 februari 2015
1) Opening
Voorzitter:Hierbij willen we iedereen van harte welkom heten op de jaarvergadering van het
dorpsbelang. In het bijzonder burgemeester de Hoop, wethouder Oud, wethouder Bakema,
wethouder Van der Deen, enkele raadsleden en ons erelid Gerrit de Boer.

Bij mijn weten is het de eerste keer dat we onze jaarvergadering hebben in dit etablissement. Zoals u
weet hadden we onze vergadering bij toerbeurt of de Zwaan of de Welvaart. Na de sluiting van de
Welvaart hebben we ook in Ons Hol vergaderd, echter de Suihoek komt er bekaaid af. Vandaar dat
we besloten hebben om hier onze vergadering te houden. Nogmaals van harte welkom in de Griffel
ook namens Frank de Jong en zijn team. Helaas is Frank zelf vanavond verhinderd.
Tevens bericht van verhindering van: M.P. Faber, Hans en Gretha de Jong, Annerie Barf, Cornelis en
Astrid Smit, Wim en Regina Engels, Sietsche Atsma, Jaap Boersma en Jan Engels (Novy).
Afgelopen jaar zijn ons weer veel dorpsgenoten ontvallen. Tot ons groot verdriet waren er jonge
mensen bij. Ook hebben we afgelopen jaar zeer plotseling afscheid moeten nemen van ons oudbestuurslid Lies de Vries Visser. Lies heeft vanaf 1983 tot 2001 zitting gehad in ons bestuur. In deze
18 jaar is ze 3 jaar voorzitter geweest en 1 jaar penningmeester. Iedereen die met Lies in het bestuur
gezeten heeft kan zich nog de vergaderingen herinneren die omstreeks de kerst bij haar thuis waren.
Die waren erg gezellig en ze had voor ieder een kleinigheidje voor de feestdagen.
Voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Lies en onze dorpsgenoten en oud
dorpsgenoten die afgelopen jaar overleden zijn en verzoekt dit staande te doen.
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. 11 februari 2014 ;
De notulen van de vergadering van 11 februari 2014 lagen al een half uur voor deze vergadering ter
inzage in de zaal, of u had de mogelijkheid om ze te downloaden via www.dorpsbelang.hollum.info.
Voorzitter: voordat u vragen kunt stellen over deze notulen, wil ik graag eerst even melden dat we
met het college een rondje door het dorp gemaakt hebben. De punten en de afspraken hierover wil
ik u graag straks melden bij agendapunt 7. Evenals de vraag van Gerrit de Boer over de Klonjes, en de
vraag van Pieter Jan Borsch over de dijkjes bij de Hagen. Die vragen hebben we ook bij het college
neergelegd en komt dus straks ook aan de orde bij agendapunt 7.
IJs vraagt of iemand op of aanmerkingen heeft op de notulen, dit blijkt niet het geval waarna de
secretaris bedankt wordt voor de verslaglegging.

3) Mededelingen en ingekomen stukken;

Zoals u wellicht weet is ons bestuurslid Hieke Wijnberg van der Laag afwezig. In november kreeg ze
te horen dat ze longkanker had. Afgelopen week is ze geopereerd en hebben ze een long bij haar
weggehaald. De operatie was goed verlopen en we hopen dat ze snel weer herstelt.
Bericht van verhindering hebben we ontvangen van M.P. Faber, Hans en Gretha de Jong, Annerie
Barf, Cornelis en Astrid Smit, Wim en Regina Engels, Sietsche Atsma, Jaap Boersma en Jan Engels
(Novy).
Presentielijst is inmiddels getekend. Voor diegenen die dit nog niet hebben gedaan ligt de lijst in de
pauze op de bestuurstafel.
4) Jaarverslag secretaris ;
Voorzitter: 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 u hier eventueel vragen over heeft, wil ik graag nog even
een paar opmerkingen maken.
Ten aanzien van koningsdag :Zoals u in het verslag kunt lezen heeft de Westhoek afgelopen jaar de
spelletjes georganiseerd. Het was erg gezellig, maar ze hadden veel moeite om vrijwilligers te krijgen.
We hopen dat ze over 5 jaar meer vrijwilligers kunnen vinden. Die mensen die de spelletjes
afgelopen jaar mogelijk gemaakt hebben willen we langs deze weg hartelijk bedanken.
We hebben contact gehad met ut Centrum die dit jaar de spelletjes mogen organiseren, en wensen
hun dan ook veel succes. We hopen dat er dit jaar 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. In 2014 bestond de commissie uit: Jan Engels, Jolanda de Jong,
Sietsche Atsma, Astrid de Boer Boersma, Douwe Barf, Martin Thomassen en IJsbrand Smit.
Ook afgelopen jaar hebben we weer een vrijwilligersavond gehouden. Alle mensen met partner die
zich hebben inzet voor onze vereniging krijgen hier elk jaar een uitnodiging voor. Dit keer hadden we
een actief programma verzorgd door Ameland Adventure. Alexander Kiewiet en zijn team hadden
erg hun best gedaan, zodat het een erg leuke en sportieve avond werd. Na het actieve programma
had de familie Oenema met medewerkers een middeleeuwse schranspartij verzorgd.
Met goed eten en drinken en natuurlijk vlogen de bonken je om de oren. De complimenten voor de
Dûvelshoek en Ameland Adventure. Ze hebben ons een vreselijk leuke avond bezorgd.
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 2014

Voorzitter vraagt of er nog op een aanmerkingen zijn, dit is niet het geval en de penningmeester
Martin Thomassen wordt bedankt voor het verslag.
Onze secretaris noemde het zonet al in zijn jaarverslag: het teruglopen van het aantal leden.

Graag wil ik hier bij dit agendapunt even op terug komen, omdat het een en ander nu ook in cijfers
vertaald is. We zijn er 35 leden op achteruit gegaan afgelopen jaar. De oorzaak is verhuizing of
overlijden. Binnen het bestuur gaan we nog kijken hoe het mogelijk is om meer mensen in ons dorp
lid te maken. Hierbij hebben we uw hulp nodig. Bent u bereid om in uw omgeving te horen of men al
lid is ?Mocht het niet het geval wezen dan kunnen ze contact op nemen met onze penningmeester
Martin, die kan het zo regelen. Moeilijk is het niet. Als u namelijk goed onze uitnodiging gelezen
heeft, dan had u daar onderaan de instructie kunnen vinden. Ook het verhogen van de contributie
speelde bij Martin door het hoofd. We ontvangen €1183.40, maar de bankkosten slokken een groot
deel van dat bedrag weer op. Een en ander moeten we nog verder binnen het bestuur bekijken en
komen daar volgende keer bij u op terug.
6) Verslag van de kascommissie, benoeming nieuw commissielid ;
De kas werd dit jaar gecontroleerd door Cor de Boer en Jan Engels .Cor de Boer meldt dat de kas
keurig op orde is, er waren enkele vragen die de penningmeester ter plekke kon beantwoorden.
Op basis van uw positieve bevindingen wordt de vergadering gevraagd om decharge te verlenen, dit
gebeurd. Aftredend is Cor de Boer, Jelte Smit wordt bereid gevonden om dit jaar in de kascommissie
plaats te nemen.
7) Verslag bespreking met Burgemeester en Wethouders en andere vergaderingen en
bijeenkomsten ;
Voorzitter: Op 26 november hebben we een rondje door het dorp gemaakt met Wethouder Oud,
Wim Kiewiet en Hans Cuperus namens de gemeente.
We hebben de verzakkingen in de weg van de Burenlaan en Westerlaan laten zien.
Afgelopen tijd heeft u kunnen zien dat de medewerkers van de buitendienst dit hebben opgelost.
Op de Ymedunenweg tegenover Gerben en Co staan de trottoirbanden zeer hoog en leiden tot
gevaarlijke situaties. Ook dit gaan ze binnenkort aanpakken.
We hebben het wegenonderhoud aan de Molenweg onder de aandacht gebracht. Zodra er weer
onderhoud gepleegd wordt, staat de Molenweg boven aan de lijst.
Bij de driehoekjes groen op Tussendijken, Ymedunen en aan de noordkant bij de Stelp hebben we
staan kijken wat hier aan gedaan kan worden, om het toch een wat opgeruimder indruk te geven.
Bij Tussendijken en Hans Barendtz straat worden bomen uitgedund en zal het in de toekomst beter
onderhouden worden. Bij Ymedunen en Oranjeweg blijft het zoals het was.
Aan de noordkant bij de Stelp zullen haagjes geplaatst worden en zal de Oranjeboom een betere
status krijgen dan wat nu het geval is. Daarmee gaat de langgekoesterde wens van Jeanet de Jong in
vervulling.
11 december hadden we weer ons jaarlijks overleg met het college van B en W.
Het eerste punt wat we besproken hebben is het pad onder de Klonjes. Het pad is al vaak
langsgekomen bij het overleg. Het grootste probleem is dat onze eigen dorpsgenoten liever op het
fietspad rijden dan over het pad. Met gevaarlijke situaties voor de fietsers tot gevolg. Een oorzaak is
dat het pad slecht onderhouden wordt. De gemeente heeft toegezegd vaker onderhoud te zullen
plegen aan het pad. Toch is onze oproep aan diegenen die het nodig vinden het fietspad met de auto
te betreden, dit NIET meer te doen.
Gerrit de Boer meldt dat inmiddels de gaten er alweer zitten.
Net als vorig jaar hebben we ook de dijkjes aan de Hagen onder de aandacht van het college
gebracht. Nu is besloten dat dit besproken wordt in de begeleidingscommissie beschermde
dorpsgezichten.

In juni hebben we de verlichting op de toren vervangen door led schijnwerpers. We zijn van 2400
watt vermogen terug gegaan naar 240 watt led. Alles lijkt nu prima, alleen zitten er nu enkele takken
in de weg. Er is afgesproken dat de gemeente deze takken zal snoeien.
Ook is afgelopen jaar gebleken dat de AED’s bij ons in het dorp vooral aan de noordzijde geplaatst
zijn. Wettelijk voldoen ze aan de norm om ook de zuidzijde te bedienen. Wij waren echter van
mening dat er ook hier om suien een AED gewenst zou zijn. Deze vraag hebben we bij de gemeente
neergelegd. De gemeente heeft net als in de andere dorpen 2 AED’s geplaats en hebben geen budget
om een 3de te plaatsen. Mocht iemand wel een AED aanschaffen dan staat de gemeente wel voor het
onderhoud en de controle. Hierop hebben wij als bestuur besloten dat Dorpsbelang Hollum zelf een
AED aan zal schaffen. We mogen het apparaat bij Jan van der Laag tegen de gevel van de Hoge Stoep
plaatsen. Binnenkort word dit dan ook gerealiseerd.
Wethouder Nico Oud meldt nog dat het niet aanschaffen van een AED niets met het budget te doen
heeft maar met het feit dat aan de wettelijk normen is voldaan voor Hollum.
Gerbrand Bruin vraagt of de AED buiten komt te hangen, omdat die van de sporthal binnen hangt. Dit
is het geval, AED komt op de buitenmuur.
We hebben het gehad over de tarieven en rijtijden van de taxi’s.
De tarieven gaan omhoog en de rijtijden worden minder. Onze angst is dat er toch weer met drank
op gereden wordt. Gemeente deelt de angst.
De gemeente woningen aan de Hagen hebben ook de revue gepasseerd. Onze vraag is: komen er
woningen voor terug?Het antwoord was ja, er wordt druk gewerkt aan een plan om 4 woningen te
realiseren aan de Blieneweg/Tussendijken.
Tot slot hebben we gesproken over de diverse functies van de Stelp. Denk aan dagopvang, aula en
tafeltje dekje. Straks bij agendapunt 10 zal het college hier antwoord op proberen te geven.
Ook hebben we afgelopen jaar weer overleg gehad met de horeca en Winkeliers van Hollum.
Tot onze spijt is een horecaondernemer uit hun vereniging gestapt, iets wat voor het dorp niet goed
is.Immers met onze 3 sterke verenigingen hebben we een groot draagvlak om plannen te realiseren.
Denk bijvoorbeeld aan ons onderzoek naar de waarde van Hollum en de prettige samenwerking met
de gemeente bij reconstructie Hollum. Hierbij willen we dan ook de ondernemers oproepen wel lid te
blijven van hun verenigingen.
Tijdens deze overleggen kwam natuurlijk de jachthaven Hollum aan de orde. Na een
haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is. Niet financieel, maar ook
milieutechnisch niet.
Een nieuw evenement, namelijk de Vuurtorentrail, heeft in maart plaatsgevonden. Het evenement
was zeker voor herhaling vatbaar en zal dus dit jaar weer plaatsvinden. Voor dit evenement zijn nog
wel vrijwilligers nodig, heb je hier zin in, dan kun je informatie inwinnen bij Dennis Akkerman.
Ook omtrent de sfeermarkt hebben we vergaderd. Hoe het gegaan is heeft u gehoord bij het
jaarverslag.
Begin januari hebben we een overleg gehad met de horeca, winkeliers en de organisatie van Rondje
Ameland. Rondje Ameland heeft de wens uitgesproken om het aantal deelnemers te verdubbelen.
Dus van 500 naar 1000. De organisatie blijft verantwoordelijk voor het loop gedeelte, echter bij de
finish gebeurt dan nog al wat. Dit deel willen ze graag georganiseerd zien door de andere partijen.
We hebben ideeën uitgewisseld en binnen de verenigingen wordt gekeken wat de mogelijkheden
zijn. Het was al een prachtig evenement, maar nu het nog groter wordt hopen we Hollum nog meer
op de kaart te zetten bij wandelend Nederland.

8) Bestuursverkiezingen ;
Dit jaar aftredend en herkiesbaar IJsbrand Smit.
Aangezien er zich geen tegenkandidaten gemeld hebben, stelt bestuurslid Douwe Barf voor om de
huidige voorzitter voor nog een termijn aan te nemen. Vergadering bevestigd dit met applaus,
waarop IJs verklaard deze taak voor de komende vijf jaar weer op zich te nemen.

9)Pauze ;

10) College B en W: Update De Stelp en Zorg op Ameland
Verhaal Linda van der Deen:
Op 28 november 2014 is het faillissement uitgesproken door de rechtbank. Het faillissement gaat
over de hele zorggroep: het ziekenhuis De Sionsberg en de zeven ouderenzorglocaties, waaronder De
Stelp op Ameland. Thuiszorg Het Friese Land staat los van het faillissement en verleent ook nu de
zorg zoals ze dat altijd hebben gedaan op Ameland.
Bij het faillissement spelen nu drie partijen een grote rol:
Zorggroep Pasana overneemt.
continueren van de zorg aan bed. Tevens heeft de Vangnetstichting een adviserende rol richting de
curator. De Vangnetstichting wordt vertegenwoordigd door de heer Homan.

Tot 20 januari 2015 konden mogelijke overnamepartijen zich melden bij de curator. In aanvang ging
dit om twintig partijen. Van deze twintig partijen hebben vijf partijen zich teruggetrokken. Van de
vijftien overgebleven partijen zijn er drie partijen op de shortlist van de curator gekomen. Met deze
partijen is de curator in gesprek.
Eén van die drie partijen is het plan van drie Amelander initiatiefnemers. Deze initiatiefnemers
hebben hun plannen samengevoegd tot één plan en zo aangeleverd bij de curator. De andere twee
partijen zijn zorgaanbieders van het vaste land.
Met deze drie partijen is een eerste gesprek gevoerd door de curator. Alle drie partijen moeten voor
9 maart 2015 een uitgewerkt plan aanleveren. Hierin dient aan de orde te komen hoe men wil dat de
ouderenzorg op het eiland wordt ingericht, inclusief een financiële onderbouwing.

Uiteindelijk besluit de curator welke partij de overname van Zorggroep Pasana gaat realiseren.
Rol van de gemeente
Op maandag 2 februari 2015 is de visie ouderenzorg unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In
die visie staat hoe de gemeente de ouderenzorg op het eiland ziet: ouderen moeten zo lang mogelijk
op het eiland kunnen blijven wonen, ook bij toenemende zorgvraag. De gemeente wil verantwoorde
zorg en verpleging op het eiland die aansluit bij de behoefte van de ouderen, die bijdraagt aan de
zelfredzaamheid en die vooral rekening houdt met de specifieke situatie op het eiland. Als 24-uurszorg of -toezicht nodig, is wil de gemeente een beschermde en beschutte omgeving creëren. Dit zou
een cluster van woningen kunnen worden op één locatie.

Deze visie is onder de aandacht gebracht bij de curator, het Zorgkantoor en de Vangnetstichting. De
visie kunt u afhalen bij het gemeentehuis (Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0519) 555 555)
of vinden op www.ameland.nl/ouderenzorg.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Werkgroep Ouderenzorg Ameland ingesteld.
De werkgroep ondersteunt en adviseert de wethouder en het college. Op dit moment houdt de
werkgroep zich bezig met een nadere uitwerking van de visie om te komen tot concrete criteria met
betrekking tot hoe de ouderenzorg er op het eiland uit moet zien. Deze criteria kunnen meegenomen
worden naar de heer Homan en hij gebruikt de criteria om de curator te adviseren.
Meer informatie kunt u vinden op www.ameland.nl/ouderenzorg.
Linda geeft de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Gerbrand Bruin wil graag weten waarom er geen oudere burgers in de zorggroep zitten, zij zijn
tenslotte diegenen waar het om draait op dit moment. Linda geeft aan dat er besloten is om de
werkgroep op te richten met mensen uit de raad omdat de ogen en oren van de burgers zijn en
geacht worden hun belangen te behartigen.
Jeanet de Jong vraagt of de gemeente een voorkeur heeft uitgesproken voor de club van Ameland
die een voorstel heeft ingediend. Linda geeft aan dat dit in het proces niet gepast zou zijn omdat er
nog niet bekend is wie van de drie kandidaten het zal worden.
Greetje de Vries vraagt of de gemeente partij is in het hele verhaal. Dit is niet het geval, gemeente
heeft een visie geformuleerd en deze aan de partijen duidelijk gemaakt.
Jeanet vraagt of die visie anders is dan die er in het verleden was. Linda geeft aan dat die niet anders
is, maar wel concreter. In het verleden was het niet nodig om dit te doen want het was geregeld door
de toenmalige partij.
Gerrit de Boer vraagt of de visie is gedeeld met alle betrokken partijen. Linda geeft aan dat de visie is
voorgelegd aan de curator en die heeft dit aan de partijen kenbaar gemaakt. Visie is beknopte versie
terug te vinden op de website.
Burgemeester geeft nog aan dat het op het eiland een verschil is met de vaste wal. Daar kan de vrije
marktwerking worden gezocht. Ameland is daarvoor te klein waardoor het er op uit zou draaien dat
er helemaal niets over blijft. Op Ameland moet worden gezocht naar één partij die een langdurige
oplossing geeft.
Jeanet vraagt of er geen steun vanuit de gemeente kan worden gegeven aan de initiatief vanuit de
groep Ameland. Linda geeft nogmaals aan dat dit niet gepast is, stel dat het deze partij niet wordt
dan zou dit ongepast zijn tegenover de andere partij.
IJsbrand Smit komt nog een keer terug op de vraag die is gesteld in het overleg met de gemeente
namelijk de andere dorpsfuncties van het gebouw de Stelp. Als voorbeeld de aula, tafeltje dekje
enzovoorts. Linda geeft aan dat het niet eerder aan de orde is dan dat de partij bekend is die het gaat
doen. Dergelijke zaken zullen dan uiteraard wek bespreekbaar worden gemaakt!

Irma Marinus vraagt of er voor de digibeten onder ons ook een mogelijkheid is om vragen te stellen
en de visie te bekijken. Burgemeester geeft aan dat het mogelijk is om te bellen en dat en misschien
ook iets kan worden gedaan met de gemeente info.
Gerbrand Bruin vraagt hoe het komt met de 24-uurs zorg en vraagt of het de intentie is om de zorg
over Ameland te verspreiden of op één locatie (de Stelp) te behouden. Linda geeft aan dat dit aan de
partij is die de boel gaat overnemen. Gemeente is daarin geen partij. Gerbrand vraagt of de
gemeente zich wel wil uitspreken over hun mening. Linda geeft aan dat dit eerst niet gaat gebeuren.
Wethouder Oud geeft nog aan dat het gebouw in principe afgekeurd is en dat de partij die het
overneemt zal moeten bepalen of het mogelijk is om het huidige gebouw te verbouwen zodat het
weer aan de eisen voldoet. Hangt van de kosten af. Een zorghuis met verpleegbedden kan in
Nederland pas uit vanaf 40 bedden en daarom zal naar creatieve oplossingen moeten worden
gezocht!
Verder zijn er geen vragen en Linda wordt hartelijk bedankt voor de presentatie en uitleg. Greetje de
Vries wil nog even opmerken dat er is afgesproken om in dit geval geen politiek te gaan bedrijven.
Samen hebben we hier belang bij en laten we elkaar niet gaan tegenwerken. Laat iedereen zich hier
aan houden en laten we er met elkaar voor gaan!

11) Rondvraag:
Voorzitter meldt dat vanuit de vergadering de complimenten over de Oranjeweg zijn gegeven. Hij
geeft aan dat dit een goed voorbeeld was van de prettige samenwerking tussen gemeente, horeca en
winkeliers en dorpsbelang. Adri vd Laag meldt dat er nog een stukje Oranjeweg is dat wat te wensen
overlaat. Bestuurslid Barf snapt de hint en zegt toe hier iets aan te doen.
Jeanet de Jong wil nog even terug komen op het verhaaltje over het groen in Hollum. Ze vindt het
jammer dat er steeds meer stukjes groen bestraat worden en vindt het dus mooi dat het groen bij de
Stelp behouden wordt en er een haagje omheen komt in plaats van het in te straten. Voorzitter geeft
aan dat dit bewust is gedaan omdat er veel mensen vanaf het parkeerterrein richting centrum lopen
en dit dus een mooi aanzicht is. Jeanet vindt het belangrijk dat er aandacht blijft voor de stukjes
groen in Hollum die nog over zijn. Wethouder Oud merkt nog op dat het stukje bij de Stelp vooral
wordt gebruikt als parkeerterrein en het ook niet erg is mensen aan te spreken op eigen
verantwoordelijkheid.
Jeanet vraagt of de bomen bij Tante Ann die gekapt zijn ziek waren of dat er een ander reden voor
kap was. Voorzitter geeft aan dat dit soort dingen met vergunning gebeurd en dat er dus
waarschijnlijk een goede reden was. Adri vd Laag meldt dat de bomen inderdaad ziek waren en dat
het te gevaarlijk was om te laten staan. Er wordt wel herplant!
Tevens nog een vraag over de hekken bij de Hagen en waarom die zo lastig zijn geplaatst. Voorzitter
geeft aan dat dit is gedaan omdat er kinderen onder de auto waren gekomen en op deze manier
worden ze automatisch gedwongen om af te remmen. Jeanet geeft aan dat als er nog eens plannen
zijn voor dat hoekje ze graag eens mee wil denken. Voorzitter zegt dit gesprek tzt wel aan te gaan.

Greetje de Vries meldt dat de bakken op het Zwaneplein in slechte staat van onderhoud zijn.
Voorzitter geeft aan dat van volgend voorjaar er vrijwilligers van dorpsbelang zijn die dit bij gaan
houden op dezelfde manier al het plantsoentje. Greetje vraagt of de hangende bakken aan de
lantaarnpalen hier ook bij horen. Dit is niet het geval. Wethouder Oud reageert hierop dat het te
duur is om een ambtenaar hier geregeld bij langs te sturen om dit bij te houden. Dit zou iets kunnen
zijn voor de buurt en anders zal er misschien moeten worden beslist de bakken weg te halen. Tevens
meldt hij dat de grote bloembakken verkeersremmend zijn maar niet zo moeten worden geplaatst
dat er geen autoverkeer meer door kan. Hulpdiensten zullen er langs moeten kunnen. Voorzitter
geeft aan dit in de gaten te zullen houden.
Jeanet geeft aan dat de nieuwe lampen bij de kerk op verkeerde tijden branden. Voorzitter zal dit
nakijken.
Cor Bruin merkt op dat de vijver naast zijn huis erg verwaarloost is. Is gemeentegrond en wordt veel
gebruikt door jeugd voor vissen en spelen. Er zou wel eens wat aan de walkanten en de hokkenboel
kunnen worden gedaan. Wethouder Oud meldt dat de hokken niet van de gemeente zijn maar dat er
een vraag is geweest van Dhr. Walthaus om eens overleg te hebben over de mogelijkheden daar. Er
wordt wel gewoon gemaaid door de gemeente een paar keer per jaar. Voorzitter geeft aan dit mee
te nemen in het volgende gesprek met het college.
Jannie de Boer vraagt in het kader van ledenwerving of het geen idee is om de nieuwe dorpsgenoten
een welkomsbrief te geven met de activiteiten van dorpsbelang en de gegevens waar je lid kan
worden e.d. Voorzitter zegt dat dit reeds gebeurd.
Pieter-Jan Borsch merkt op dat als de Molenweg aangepakt gaat worden de gemeente er goed aan
zou doen om nieuwe steen te gebruiken. De huidige steen is al vaak hergebruikt en de kwaliteit is
slecht. Dit geldt ook voor de Reeweg en de Zuiderlaan. Nico Oud komt nog even terug op het verhaal
van de voorzitter dat de Molenweg als eerste aan de beurt is in het onderhoudsplan. Dit is volgens
hem niet zo gezegd, het staat wel boven aan de lijst.
Jaap Schoute vraagt of er al meer bekend is over de plannen van Roompot met Boomhiemke.
Wethouder Bakema meldt dat er een gesprek is geweest met Roompot waar ze hun visie hebben
gegeven. Concrete plannen zijn nog niet bekend maar Roompot heeft aangegeven gefaseerd te gaan
bouwen. In het bestemmingsplan staat dat slechts 10% mag worden bebouwd en aan die regels
zullen ze moeten voldoen. Jaap merkt op dat gefaseerd bouwen niet aan de orde is en dat alle
caravans zijn opgezegd. Volgens Bakema is dit niet volgens de regels maar staat de gemeente hier
buiten. Dit gaat volgens de Recron voorwaarden en dus kunnen de eigenaren dit zelf aanvechten.
Burgemeester meldt nog dat als er weer caravans voor terug komen dit hele verhaal niet op gaat en
er dan gewoon volgens de regels wordt gehandeld.
Jeanet heeft nog een vraag over de kunstmaand. Er is toen links van het Tromppad een kunstenaar
geweest die een stellage heeft gebouwd. Hiervoor was de hulp van de brandweer nodig en de sporen
zijn nog steeds zichtbaar. Voorzitter geeft aan dat het misschien verstandig is om dit direct op dat
moment even met de organisatie van de kunstmaand op te nemen het kan dan direct worden
opgelost. Burgemeester reageert, als voorzitter van de kunstmaand, ook nog en geeft aan dit mee te
nemen in de evaluatie. In het vervolg even Pieter Smit bellen en het kan direct worden opgelost.

Verder zijn er geen vragen en traditioneel neemt de burgemeester aan het eind nog even het woord.
Hij wil graag nog even terugkomen op de woorden van Greetje de Vries die na de discussie nog even
refereerde aan de extra raadsvergadering over de Stelp waar is gemeld en afgesproken dat er geen
politiek zou worden bedreven over onderwerp Stelp en zorg op Ameland maar dat dit met elkaar
moet worden opgepakt. Burgemeester geeft aan dat dit juist de kracht van het eiland is! Bij
vergaderingen aan de wal wordt vaak gesproken over participatie en met elkaar dingen aanpakken.
Er wordt dan net gedaan of dit iets nieuws is, maar hier op Ameland is dit al sinds jaar en dag
normaal. Landelijk zie je dat de zorg onder druk staat en er 800 zorginstellingen dicht gaan. Aan de
wal wordt vaak gezocht naar een oplossing door middel van de vrije marktwerking. Op Ameland zal
moeten worden gezocht naar een maatoplossing door een partij die staat voor een langdurige
oplossing. Marktwerking werkt hier niet omdat de markt te klein is. Economisch gezien loopt
Ameland ook voorop, zelfs ten opzichte van de andere eilanden. Volgens de burgemeester mede te
danken aan de vele initiatieven ontplooit door stichtingen zoals de Spa en dorpsbelangen. Dit brengt
heel veel mensen naar Ameland en is uiteraard goed voor de economie op het eiland. Zonder
vrijwilligers zou dit echter niet mogelijk zijn en de organisatie van deze evenementen zou niet
kunnen plaatsvinden. Alle lof dus voor de stichtingen, dorpsbelangen en vele vrijwilligers.
12): Sluiting
Voorzitter sluit om half 11 de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng. Frank de Jong en
team worden bedankt voor de gastvrijheid. Cor Dokter zal nog een presentatie geven over het reilen
en zeilen van de eendenvijver. Voorzitter wenst iedereen die naar huis gaat een wel thuis en een
ieder die blijft nog een prettige voortzetting.

