Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 14 februari 2017
1) Opening.
Voorzitter IJsbrand Smit opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen van harte
welkom. In het bijzonder burgemeester de Hoop, wethouder Oud, wethouder Bakema,
wethouder van der Deen, enkele raadsleden en ons erelid Gerrit de Boer.
Ook afgelopen jaar zijn ons weer veel dorpsgenoten ontvallen. De vergadering staat hierbij
stil door een moment stilte in acht te nemen. Dit gebeurt staande.
Voorzitter gaat verder met een stukje historie:
Zoals u misschien wel weet is onze vereniging opgericht in 1948, de reden toentertijd was dat
de VVV Hollum overgegaan was naar VVV Ameland. Om toch de belangen van Hollum te
blijven behartigen werd dus de Vereniging voor Dorpsbelangen Hollum opgericht. U vraagt
zich misschien af waarom beginnen we hiermee, ons bestuurslid Douwe zat thuis even spullen
van zijn vader Arie Barf de melkrijder na te kijken, en vond een prospectus van de VVV
Hollum uit 1947.
Na het voorwoord van een badgast uit deze prospectus te hebben voorgelezen merkt de
voorzitter het volgende op:
dit schrijven is dus 70 jaar oud en die karaktertrek van ons is mijns inziens nog niet veel
veranderd, maar de gevaren liggen op de loer onder andere door sociale media en ook de pers
doet niet meer aan hoor en wederhoor. Er wordt maar raak geschreven en aan wederhoor doen
we niet meer. En voor je het weet word je uitgemaakt voor dictator, zoals ik zelf onlangs nog
meemaakte. Ik denk dan ook, dat als we met elkaar in gesprek gaan en blijven, er meer begrip
en duidelijkheid komt. En door met elkaar te praten kunnen we die goede karaktertrek blijven
houden.
In deze vergadering wordt u op de hoogte gebracht van wat we het afgelopen jaar gedaan
hebben.
Niet alleen de activiteiten, maar ook de diverse overleggen komen voorbij.

2) Notulen algemene ledenvergadering d.d. 9 februari 2016.
De notulen van de vergadering van 9 februari 2016 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 er vragen gesteld kunnen worden over de notulen eerst de afhandeling van de vragen
van de ALV 2016. De vraag van Greetje de Vries over het gescheiden inzamelen van afval
werd keurig door wethouder Oud beantwoord, ze was zelf afwezig die avond dus heeft de
voorzitter het antwoord mondeling woordelijk aan haar doorgegeven.
Ook heeft Bernard Visser antwoord van Arriva gekregen op zijn vraag over de laatste bus met
groate Sunneklaas.
De rest van de vragen kon op de avond zelf beantwoord worden door iemand van het college.
Voorzitter vraagt de vergadering of er nog op- of aanmerkingen zijn op de notulen. Dit blijkt
niet het geval en de notulen worden vastgesteld. Voorzitter bedankt de secretaris voor de
verslaglegging.

3) Mededelingen en ingekomen stukken.
Allereerst de melding dat ons bestuurslid Astrid de Boer-Boersma afwezig is wegens de
geboorte (kort geleden) van zoon Jacob Reinder.
Verder bericht van verhindering van Hans de Jong, Astrid IJnsen en Douwe Bakker jr.
Voorzitter verzoekt iedereen de presentielijst te tekenen en laat die rondgaan.
4) Jaarverslag secretaris .
Het jaarverslag van de secretaris ligt eveneens op de tafels. Voordat hier vragen en
opmerkingen over gedaan kunnen worden licht de voorzitter een paar punten toe.
Ten aanzien van Koningsdag:
zoals u in het verslag kunt lezen heeft de Noa’dhoek afgelopen jaar de spelletjes
georganiseerd. Het was erg gezellig. De mensen die de spelletjes afgelopen jaar mogelijk
gemaakt hebben willen we langs deze weg hartelijk bedanken.
We nemen binnenkort contact op met Legoland die dit jaar de spelletjes mogen organiseren,
en wensen hen ook veel succes. We hopen dat er ook 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 2016 bestond de commissie uit
Jan Engels, Jolanda de Jong, Hedwig Basteleur, Astrid de Boer-Boersma, Douwe Barf,
Martin Thomassen en IJsbrand Smit.
Het afgelopen jaar hebben we ook weer een vrijwilligersavond gehouden. Alle mensen met
partner die zich hebben ingezet voor onze vereniging krijgen hier elk jaar een uitnodiging
voor.
Dit keer hadden we een actief programma verzorgd door de familie van der Vossen die net de
Jeugdherberg overgenomen hadden. Na koffie en een borrel hebben we lekker gebarbecued.
Daarna hadden ze een spelshow “Ik hou van Holland” . Iedereen werd in een groep gezet en
daarna kon het beginnen. Het ging er erg fanatiek maar gelukkig ook erg gezellig aan toe.
Iedereen van Sier aan Zee nogmaals hartelijk bedankt voor de gezellige avond.
Samen met Het Amelander Product werd wederom een geslaagde middag/avond
georganiseerd bij de molen. Hierbij kon kennis gemaakt worden met ons Amelander product.
Deze producten vinden hun weg al over de hele wereld. Wij hoeven hier niet met veel
bemanning heen omdat er volledige inzet van de vrijwilligers van de Molen is. Hiervoor dank.
Gezien het succes kunt u ook in 2017 weer genieten van ons Amelander product.
Vergadering wordt gevraagd of er op- of aanmerkingen zijn op dit verslag. Dit is niet het
geval en ook nu bedankt de voorzitter de secretaris voor het verslag.

5) Verslag Penningmeester.
Op tafel ligt ook het financieel verslag van 2016. Als blijkt dat ook hier geen vragen over zijn
wordt penningmeester Martin Thomassen bedankt voor de verslaglegging en wordt het
verslag vastgesteld.

6) Verslag van de kascommissie, benoeming nieuw commissielid.
De kas werd dit jaar gecontroleerd door Jelte Smit en Cornelis Smit . Jelte meldt dat de kas
dik in orde was. Op basis van uw positieve bevindingen wordt de vergadering gevraagd om
dorpsbelang decharge te verlenen.
Als iedereen hiermee instemt bedankt de voorzitter Jelte en Cornelis voor het controleren van
de kas.
Dit jaar aftredend is Jelte Smit. Als vervanger wordt Fol Visser bereid gevonden om plaats te
nemen in de kascommissie.
7) Verslag bespreking met Burgemeester en Wethouders en andere vergaderingen en
bijeenkomsten.
Op 14 december hebben we ons jaarlijks overleg met het college gehad. Eerst hebben we het
gehad 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
hemelwater en riool.
Tevens is er toegezegd dat er een betere handhaving komt 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.
Onze nieuwe punten waren:
 bij de speeltoestellen in het bos worden defecte onderdelen weggehaald en niet weer
teruggeplaatst. We hebben gevraagd of deze vervangen kunnen worden door nieuwe,
ook omdat de toestellen erg veel gebruikt worden.


we hebben aandacht gevraagd voor plantenbakken en verkooppunten in de bermen
van Hollum. Hierop moet ook beter gehandhaafd worden, het geeft gevaarlijke
situaties. En wat de verkooppunten betreft een erg rommelig geheel.



de Fenneweg en het Kerkpad hebben gevaarlijke verzakkingen in de berm, en op de
net vernieuwde Oranjeweg wordt gereden met erg zwaar materiaal, wat schade
veroorzaakt. Ook hier zal naar gekeken worden.



we hebben aangegeven dat we graag betrokken willen worden bij de ontwerpen van de
Klonjes en het parkeerterrein bij de Coop.
Het college en verschillende raadsleden hadden over beide onderwerpen al eens onze
mening gevraagd.
Voor wat betreft de Coop: wij willen graag de winkel op de huidige plek houden. Dit
is geen nieuws overigens, al in het verleden hebben we dat aangegeven. En is het
huidige bestemmingsplan er ook op aangepast. Toch geeft de huidige situatie nog al
wat parkeerproblemen, ook omdat er geparkeerd wordt voor de rest van de
ondernemingen in de buurt. Mits er woningen voor terug komen konden we dit plan
dan ook een positief advies geven.



ook de verbreding van het huidige fietspad langs de Klonjes hebben we een positief
advies gegeven. Al zolang ik in het bestuur zit en misschien wel zolang Douwe in het
bestuur zit komt de Klonjes al langs op deze vergadering. In al die jaren blijkt dat
onderhoud moeilijk blijft en handhaving niet gebeurt. De voor fietsers gevaarlijke
situatie blijft. Vandaar dat we blij zijn met de verbreding van 2 meter. Met welk
materiaal dit uitgevoerd wordt is niet aan ons.



tot slot hebben we de slechte staat van het fietspad in de duinen besproken. Er zal naar
gekeken worden en onderhoud op gepleegd worden.

Samen met de gemeente zijn we in het project Ondernemende Duurzame Dorpen gestapt, na
afloop van deze vergadering wordt u uitgelegd wat onze rol in dit project is.
Op 5 april hebben we weer ons jaarlijks overleg met de gezamenlijke Dorpsbelangen gehad.
Dit keer in Ballum, dit dorp verzorgt dan ook een jaar lang de briefwisselingen etc.
De onderwerpen die we daar besproken hebben zijn o.a. het Financieel verslag toiletunit.
We kregen een brief waarin gemeld werd dat we voortaan voor ons afval moeten betalen,
tijdens een eerder overleg met het college is ons toegezegd dat dit niet hoeft. We hebben dus
een brief gestuurd richting de gemeente om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Verder hebben we aan de gemeente gevraagd of grotere projecten beter gepland kunnen
worden, denk aan de Verbindingsweg en het verhogen van de dijk. Op deze brief hebben we
het antwoord gekregen dat dit niet mogelijk is.
De grote kerstbomen werden altijd geregeld door Dorpsbelang Buren. De aantallen lopen
terug de kosten worden hoger, Buren wil hiermee stoppen. Met elkaar komen we dit jaar op
het onderwerp terug om tot een oplossing te komen.
De Amelander herfstvakantie, de Rocov en de infoborden waren de laatste punten die we
behandeld hebben.
Deze vergaderingen gaan gelukkig de laatste jaren in een prima sfeer.
We hebben afgelopen jaar weinig overleg gehad met de horeca en Winkeliers van Hollum,
omdat er wat wijzigingen in hun bestuur waren. Gelukkig is dat inmiddels opgelost en gaan
we binnenkort weer met elkaar om de tafel. Omtrent de sfeermarkt hebben we wel vergaderd.
Hoe het gegaan is heeft u gehoord bij het jaarverslag van de secretaris.
Op 23 Januari hadden we een overleg met Amelandia en scw Ameland.
Tijdens dit overleg hebben we bekeken hoe we elkaar kunnen helpen en versterken. Op het
terrein naast onze loods waar eerst Eb en Vloed stond zou je bijvoorbeeld een speelveld
kunnen maken, om dit gebied te versterken. De gemeente is op zoek naar een nieuwe
buurtcoach, we hebben afgesproken op het moment als die er is ook met hem of haar van
gedachten te willen wisselen.

Voorzitter vraagt of er naar aanleiding van dit punt nog vragen zijn.
Pieter Jan Borsch vraagt of de speeltoestellen in het bos helemaal gaan verdwijnen. Douwe
Barf antwoord dat er pas geleden een nieuw toestel is teruggeplaatst bij Sier aan Zee en dat
het niet de bedoeling is dat alles verdwijnt. Gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud en
bijhouden logboeken.
Jeanet de Jong merkt op dat ze vindt dat bij onderwerpen die “politiek gevoelig” liggen, zoals
parkeerterrein Coop en Klonjes, dorpsbelang niet zomaar een beslissing kan nemen en hierbij
een stapje terug moet doen voor overleg met de leden. Ze krijgt het gevoel dat de mening van
de leden van bestuur gebruikt wordt om plannen “er door te drukken”. Secretaris merkt op dat

bestuur slechts om een mening is gevraagd en die is gegeven. Bestuur is gekozen als
vertegenwoordiging van de Hollumer bevolking en geeft in die hoedanigheid, naar eer en
geweten, zijn mening. Het is onmogelijk om voor elk onderwerp terug te gaan naar de leden.
Voor ons is dit beslist geen politiek, de gemeente is eindverantwoordelijk voor de beslissing
en de uitvoering. Wethouder Nico Oud geeft aan dat er in het voortraject van de afgelopen
jaren voor parkeerterrein bij de Coop verschillende momenten zijn geweest voor bezwaar en
inspraak. Vergadering wordt gevraagd of er meer mensen zijn die de mening van Jeanet
delen, als dit niet het geval blijkt geeft Jeanet aan zich hier bij neer te leggen.
8) Bestuursverkiezingen.
Dit jaar aftredend en herkiesbaar Astrid de Boer-Boersma en Martin Thomassen. Er hebben
zich geen tegenkandidaten gemeld en dus stelt de voorzitter voor om Astrid en Martin bij
acclamatie te benoemen. Vergadering beantwoord deze vraag met applaus. Martin neemt deze
benoeming aan en Astrid had al aangegeven akkoord te gaan met nog een periode.
9) Pauze.
Voorzitter stelt voor een korte pauze te nemen voor we doorgaan met de rest van de agenda.

10) Rondvraag.
Hans de Jong heeft via de mail een vraag gesteld over de straatverlichting. Na 11 uur brandt
die op strategische punten, maar is het in de hoek waar Hans woont erg donker. Wethouder
Nico Oud geeft aan dat er gekeken gaat worden of er straatlampen verplaatst kunnen worden
of dat er meer ’s nachts blijven branden. IJs geeft nog aan dat dit soort dingen niet tot de
vergadering van DB hoeven te wachten, kan ook rechtstreeks bij KCC van de gemeente
worden gemeld.
Harry Wijnberg vraagt of er ook iets aan de bermen Fenneweg gaat gebeuren. Nico Oud geeft
aan dat het spul dat er nu in ligt eruit gaat en het beter aangevuld gaat worden.
Jeanet de Jong wil DB een compliment geven over het driehoekje bij de Stelp, is met het
bankje, haagje en de bestrating erg mooi geworden. Tevens vraagt ze of er nog iets voor de
driehoek Jan Jacobsweg, de Hagen op de planning staat.
Voorzitter geeft aan het compliment door te willen geven aan de gemeente, die heeft het
haagje en de bestrating verzorgd. Voor het andere driehoekje is een plannetje gemaakt door de
buurt. Dit is ter uitwerking bij de gemeente (Gerlof) en wordt vervolgd !
Mevrouw Lublink vraagt of haar dochter weer kan deelnemen aan de braderieën. Voorzitter
geeft aan dat dit niet het geval is waarna mevrouw Lublink om de reden hiervoor vraagt.
Voorzitter geeft aan dat dit niet iets is om in de vergadering te bespreken en nodigt mevrouw
uit om direct na de vergadering in gesprek te gaan, van dit aanbod heeft zij geen gebruik
gemaakt..
Sytze Wiegersma geeft aan dat de bermen op diverse plekken in het dorp slecht zijn en of het
misschien een idee is om parkeerhaventjes te gaan maken. IJs geeft aan dat parkeren in
principe op eigen terrein zou moeten. Wethouder Oud zegt dat grote delen beschermd
dorpsgezicht is en dat parkeerhaventjes geen optie zijn. Cornelis Smit vraagt of er dan meer
gehandhaafd kan worden, waarna de burgemeester opmerkt dat het beter zou zijn om de hand
in eigen boezem te steken en dorpsbewoners er zelf op aan te spreken. Dit werkt misschien
beter dan direct de politie er op af sturen.
Sytze geeft nog aan contact te hebben gehad met Hans Cuperus over het stukje groen bij het
Cornelis Bruinpad (steegje). Ook hier zou het misschien een goed idee zijn om een
parkeerterreintje te realiseren en misschien een containerplek waar de buurt de containers kan

neer zetten op dagen dat die geleegd worden. DB kan dit meenemen in volgend overleg met
de gemeente.
Tevens merkt Sytze op dat hij het raar vind dat DB obligaties heeft gekocht in het zonnepark.
Niet iedereen is het eens met dit park. Voorzitter geeft aan dat de statuten dit toestaan en dat
dit puur is gebeurd om het rendement en het geringe risico.
Adrie v.d. Laag vraagt of het mogelijk is om een picknick bank te plaatsen op het speelveldje
in de Nije Buurt. Tevens vraagt hij wanneer het snoeien, dat nu aan één kant gebeurd is, af
wordt gemaakt. Nico Oud geeft aan dat dit binnenkort gaat gebeuren en anders kan er gebeld
worden met het KCC.
Ieuwe Jan de Vries vraagt of het is toegestaan om ijzeren hekken te plaatsen rondom
woningen, bijvoorbeeld aan de Fenneweg. Hij vindt dit niet in de omgeving passen. Nico Oud
denkt van wel maar zal dit nakijken. IJs koppelt dit terug naar Ieuwe.
Pieter Jan Borsch meldt dat hij gehoord heeft dat er geluiden gaan om beeld van H.D. Kat te
verplaatsen. Hij zegt dat dit beeld de verantwoording van dorpsbelang is en er goed moet
worden gekeken met de verschillende partijen wat er gedaan wordt. De aanzet voor deze
discussie was niet bedoeld om te verplaatsen maar eerder om het beeld beter zichtbaar te
maken bijvoorbeeld door de sokkel te verhogen. Jeanet heeft een poll gehouden via haar site
en daar is uit gekomen dat de meerderheid het wil houden zo het is. Er worden nog
vraagtekens gezet bij de uitkomst omdat er “maar” 151 mensen de poll hebben ingevuld.
Besloten wordt om, door hand opsteken, een peiling te houden wat de vergadering er van
vindt, daar het de verantwoordelijkheid van dorpsbelang is om eventueel actie te
ondernemen. De uitkomst hiervan is dat het zo blijft als het is.
Jeanet merkt nog op dat stemmen blijkbaar nu wel kan, bestuur reageert hier niet meer op,
punt is afgehandeld.
Theo IJnsen vraagt of er al meer bekend is over de Stelp, omdat dit nog steeds de gemoederen
bezig houdt. Wethouder van der Deen zegt dat er op dit moment niks te melden valt,
gesprekken lopen nog steeds. Zodra dit wel het geval is dan wordt de bevolking op de hoogte
gebracht.
Piet Visser merkt op dat de speeltoestellen in het bos in slechte staat zijn, moet nodig
onderhoud worden gepleegd. Punt is al behandeld, maar door de volle zaal blijkbaar slecht te
horen achterin. Voorzitter legt nogmaals uit dat dit met de gemeente besproken is en dat ze
daar aan gaan werken.
Mario Bunicich stelt de vraag of de groene verlichting die in sommige buitengebieden te zien
is ook in de dorpen komt. Door deze verlichting is het zicht slecht volgens hem. Nico Oud
meldt dat deze verlichting alleen in de buitengebieden komt, dit vanwege de vogels. In de
dorpen gewoon wit.
Ieuwe Jan de Vries vraagt of deze groene verlichting ook op de veerdam komt, dit is het
geval.
Voorzitter vraagt of er verder nog vragen zijn, dit blijkt niet het geval en voorzitter sluit dit
punt.
11) Sluiting.
Voorzitter sluit de vergadering om 10 uur en dankt iedereen voor de komst en inbreng.
Na een korte pauze geeft Robert Pater van SBB uitleg over het voornemen om ons als
dorpsbewoners te betrekken bij hun werk.
Direct daarna zal de gemeente Ameland een presentatie geven over Ondernemende Duurzame
Dorpen en de rol van de Amelander Dorpsbelangen in de energietransitie.

