Notulen ledenvergadering dorpsbelang Ballum 7 februari 2014
1. Opening
Voorzitter Fabian Kock opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Speciaal woord van welkom voor het college en de sprekers van vanavond.
Afgemeld zijn: Roelof en Janneke Kliphuis, Cor Nettinga, Klaas van Seventer, Heru Metz,
Petra Visser, Klaas en Anneke Touwen, Jaap Feeke en Tonnie Overdiep.
2. Notulen ledenvergadering 8 februari 2013
De notulen van de ledenvergadering 2013 heeft u kunnen vinden op de website van
dorpsbelang zoals ook op de uitnodiging is vermeld. Dit jaar worden ze nog 1 keer voor
gelezen.
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
 De website is in de lucht., dit word uitgebreid besproken en gepresenteerd bij
agendapunt 7.
DB wil graag kortere lijnen met onze leden creëren. Op de presentielijst kan ieder
zijn/haar e-mail adres te noteren. Dit is voor o.a. nieuwsbrieven, uitnodigingen etc. .
 Poepactie heeft 21 kilo opgeleverd, 14 kilo minder dan 2012. Dit jaar zullen we weer
met emmer, schep en neusklemmen de bermen schoonmaken. We hopen dat onze
mede-ballumers bewust worden van de overlast.
 DB had nog wat sponsorgeld over van diverse ondernemers van het speeltoestel aan
‘t Skottepad. Dit geld hebben we aan de basisschool ‘t Ienster geschonken. Hier
hebben ze diverse speeltoestellen aangeschaft ter waarde van € 1555. Zoals elk jaar hebben heeft DB met vele vrijwilligers en materiaal van Nagtegaal en
Spoelstra zich weer enorm ingezet voor ons stukje strand. De plaatselijke horeca en de
supermarkt hebben de vrijwilligers van eten en drinken voorzien. Helaas is het zand
minder goed blijven liggen dan in 2012. De stormen in november hebben het zand in
de geul terug geduwd. Maar we blijven vol goede moed dus we gaan er weer tegenaan
dit jaar. Ooit (zo hopen wij) zullen onze leden, dorpsgenoten en de toeristen toch eens
een keer kunnen zonnebaden op het strand van Ballum.
 DB Ballum heeft dit jaar een bloemetje gebracht bij Piet van Tuinen en DB Buren.
Voor Piet als steuntje in de rug en DB Buren als felicitatie voor hun nieuwe loods en
vergader ruimte.
 Aankomende jaren gaat DB Ballum zich ook bezig houden met twitter en facebook. U
zult op de hoogte worden gehouden worden via onze website.
 De twee paardenstoelendansen werden dit jaar weer goed bezocht. De grote opkomst
van paarden en pony’s uit alle dorpen was geweldig.
 Op verzoek van de Ambachtelijke Dag Commissie zijn we samen op zoek geweest
naar de waterput van het brandspuuthuuske in het plantsoen en het is gelukt.
 DB Ballum is op 16 oktober naar een inloopavond geweest van alle raadsfracties. Het
onderwerp was de slechte en onveilige staat van de Strandweg. Dit is ook een
onderwerp van het rondje Ballum met het college. DB Ballum wil dit extra onder de
aandacht brengen om zo alle neuzen dezelfde kant op laten te staan. Tot onze vreugde
staan nu alle neuzen de goede kant op. De fracties van de VVD, PVDA en ABA
hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor de raadsvergadering van 28 oktober 2013
voor een versnelde uitvoering van de reconstructie Strandweg Ballum.
 De nieuwe informatieborden bij de bezienswaardigheden in Ballum worden in week 8
geleverd.

 Het slot van het informatiebord bij supermarkt Manje is kapot en daarom is deze op dit
moment niet goed bijgehouden. De gemeente weet hiervan en zal het slot vervangen.
Ook hebben we de gemeente erop geattendeerd dat er een aantal verkeersborden
moeten worden vervangen omdat de borden onleesbaar zijn geworden.
 Samen met de gemeente hebben we overleg gehad over de boomkunstwerken, wij zijn
nog steeds enthousiast over het mooie resultaat. Het is nog niet bekend wat de
kunstenaar met de bomen gaan doen. Wel is bekend dat de “kunstbomen” dit jaar
worden vervangen door “echte” bomen.
 Bij het jaarlijks overleg met het college zijn de volgende onderwerpen besproken:
rondje Ballum / bomen algemeen / bord Ballum bij alle ingangswegen/ zitbanken
vliegveld / ondergrondse containers bij de bungalows / strandovergang / Strandweg
 DB heeft i.s.m. de Gromkes en de kerstman de kerstboom weer officieel geplant. Deze
actie hebben we gecombineerd met een snertactie voor Serious Request. Er zijn vele
liters gemaakt en de actie heeft € 450.00 opgebracht.
 Jaarlijks is er ook een overleg van alle dorpsbelangen. Er is namens alle dorpsbelangen
een brief gestuurd over het wateroverlast op Ameland en de problemen bij Wagenborg
o.a. de poortjes. De reacties op deze brieven zijn teleurstellend. Tevens kijken we naar
een gezamenlijke inkoop van bier en huur van de tenten.
 Jacob zit namens alles dorpsbelangen bij Ameland voor iedereen.
 We hebben ook nieuwe kleding aangeschaft waar we zeer blij mee zijn. Zie onze
paspop.
 Eline Nagtegaal en Tess de Ruiter waren zwarte piet bij de intocht van sinterklaas.
 De heer Willem Nagtegaal wil graag zijn mening delen met de leden omtrent het
zonnepark, hij krijgt hier straks de gelegenheid voor. De gemeente organiseert
binnenkort een informatieavond voor belangstellenden.
4. Bestuursverkiezing
Vacature: kandidaat Benjamin Manje
Er zijn geen tegenkandidaten zodat Benjamin Manje wordt benoemd.
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Fabian Kock
Er zijn geen tegenkandidaten zodat Fabian Kock wordt herkozen.
5. “rondje Ballum”
Elk jaar heeft DB Ballum een gesprek met het college van gemeente Ameland.
We hadden een aantal punten die al een paar jaar staan en een aantal nieuwe punten, dus hebben we
samen met het college besloten om een rondje Ballum te maken.
Opgelost/uitgevoerd:
 beugels pad tussen Nesserweg en Baron Rengersweg zijn uit elkaar geplaatst en de stenen in
het pad zijn recht gelegd.
 bomen kappen voor kunst en het bomenplan ivm de storm
 hondenpoepzakdispencer geplaatst hoek Nesserweg en de Douwe Klipweg. Bij supermarkt
Manje is deze weg dus hier gaan we achteraan.
 berm opgevuld opgehoogd bij de oude spar. Helaas is dit al weer weg misschien zijn
groeistenen hier een optie.
 plan Strandweg, komt binnenkort in de raad
 beplanting en hek verplaatsen bij transformatie huisje
 beplanting plantsoentje ipv paaltjes moet nog.

Er is een tweede zending tegels door de gemeente bij de brievenbus neergezet, aangezien de
eerste zending is verdwenen, ra ra. Deze tegels zullen binnenkort door een aantal
bestuursleden worden gelegd zodat we weer met droge voeten bij de brievenbus kunnen.
De reconstructie van de Strandweg komt misschien maart in de raad.
Abehiem is een noodweg, er komt een definitieve weg zodra alle woningen zijn gebouwd.
Het baarhuuske is mooi opgeknapt aldus Willem Nagtegaal, het bankje helaas nog niet. Dit is
een aandachtspunt voor de gemeente.
Het informatiebord bij de begraafplaats is slecht leesbaar, binnenkort worden een groot aantal
informatieborden op het eiland vervangen, waaronder deze. Het informatiebord op de toren
geeft onjuiste informatie, hopelijk is dit bij de nieuwe versie hersteld.
Antje van Seventer geeft aan dat er een aantal oorlogsslachtoffers begraven zijn op de
begraafplaats maar er staat geen gedenkteken. Is het ook een idee om hier op een passende
manier aandacht aan te besteden?
6. Pauze
7. Website dorpsbelang Ballum
Jan vertelt eea over het ontstaan van de website. Het doel is om Ballum te promoten. Foto’s,
ander beeldmateriaal en andere informatie is van harte welkom. Er wordt nog gewerkt aan
een twitteraccount en facebook, dan is Ballum helemaal up to date.
8. Verslag penningmeester
Annemarie geeft uitleg over het financieel verslag. Willem stelt voor om het positief saldo oa
te gebruiken voor een geselpaal, schandpaal en/of visafslag. Hij overhandigt het bestuur een
aantal tekeningen hiervan. Misschien is hier subsidie voor te krijgen. Het bestuur zal hierover
buigen.
9. Verslag kascommissie
Het verslag is goedgekeurd door de kascommissie, bestaande uit Douwe Molenaar en Gerrit
Willem. Douwe treedt af en Saskia Nobel wordt zijn opvolger.
10. Verslag ambachtelijke dag
Anton Nagtegaal bedankt het bestuur voor de uitnodiging,
De evaluatie heeft al plaatsgevonden in januari.
Het bezoekersaantal is goed te noemen, helaas wel minder dan het voorgaande jaar.
De entree is verhoogd, dit gaf een positief resultaat.
De lening aan het dorpsbelang is terugbetaald.
Aan de Baron Rengersweg en de Smitteweg wilde men een schuurverkoping houden en
paling roken. Deze straten vallen niet onder de vergunning van de gemeente en daardoor kon
de commissie hier niet tegen op treden.
Door de warmte moest de EHBO post een 7-tal personen behandelen.
Ook de ambachtelijke dag gaat met haar tijd mee, er is een website, deze wordt goed bezocht.
De brandput in het plantsoen is opgegraven, ½ meter onder het maaiveld begint de put.
Met gebruik van een rioolcamera is de put geïnspecteerd, hij ziet er nog perfect uit. De put is
meer dan 9 meter diep. Er moet nog gewerkt worden aan een opbouw van hout zodat de put

weer tijdens de ambachtelijke dag zichtbaar gemaakt kan worden. Uiteraard kan de put bij een
brand ingezet worden.
Volgens Antje zijn er meer putten in Ballum geweest oa bij de Looweg.
De ambachtelijke dag wordt dit jaar gehouden op donderdag 24 juli. Ieders inzet wordt zeer
gewaardeerd en de commissie hoopt op een geslaagde dag. Ideeën en foto’s zijn altijd welkom
bij de commissie.
De burgemeester verleent geen 2e vergunning voor de verkoop van spullen tijdens de
ambtelijke dag op andere locaties dan het terrein van de ambachtelijke dag. Hij adviseert om
dergelijke gevallen contact op te nemen met de gemeente zodat er passende maatregels
genomen kunnen worden.
11. Verslag dorpshuis
Heleen leest het jaarverslag voor.
12. Verslag kermis
Jan Straatsma doet verslag van de kermis.
De spelletjes zijn minder goed bezocht dan vorig jaar. Dit komt ook doordat er tegelijkertijd
een afzwemmoment was in Ballum.
De playbackshow was weer goed verzorgd met hilarische momenten.
De voorbereiding voor 2014 zijn al weer in volle gang. Er worden tegenwoordig veel eisen
gesteld aan het organiseren van een kermis door de gemeente. Hoe ga je hier mee om en red je
dat allemaal. Dit wordt ook besproken in het jaarlijks overleg met de overige dorpsbelangen.
De burgemeester vertelt dat de Nederlandse wetgeving aangeeft dat de leeftijdgrens voor het
consumeren van alcohol van 16 naar 18 is gegaan. Deze wet is uiteraard ook van toepassing
op Ameland.
De gemeente heeft geen BOA’s (bijzondere opsporings ambtenaren) in dienst, er een extern
bedrijf van de wal die dit voor de gemeente uitvoert.
Binnenkort wordt er voorlichting gegeven aan de horeca, hoe om te gaan met de nieuwe
wetgeving.
Het is geen heksenjacht maar de gemeente zal haar taken ook goed moeten uitvoeren, zij
worden daar ook op gecontroleerd.
12. Verslag Roosdunen
De vorige beheerder, de heer Foppe Offeringa, is per 1 december 2013 gestopt. Inmiddels is
de heer Theo Faber aangesteld als nieuwe beheerder, Hij is nog te kort in dienst om verslag te
doen aldus Folkert Oosterkamp.
Foppe wilde graag een “kunstboom” als cadeau en heeft dit geschonken aan de stichting.
Theo heeft straks ondermeer als taak om het zwembad te upgraden, het zwembad is geen
winstgevend project maar de stichting probeert toch zoveel mogelijk er uit te halen. Theo
wordt veel succes gewenst.
14. Rondvraag
Willem Nagtegaal is bezorgd over de plannen voor het windmolenpark bij de kust. Hij heeft
contact gehad met andere eilanden hoe zij er over denken. Op Schiermonnikoog leeft het
onderwerp ook erg, op Terschelling minder omdat het niet direct voor hun kustlijn staat.
Willem stelt voor om gezamenlijk tegen de plannen te weren, samen sta je sterker dan alleen.
Voor 20 februari kan ieder een zienswijze indienen. De burgemeester geeft dan er dat er
namens VAST een brief naar de minister is gestuurd.

Het is vrij om een actiecomité op te richten maar bied dan ook een alternatief, want niemand
wil een windmolenpark voor zijn deur zegt burgemeester. De gemeente heeft een alternatief
= het zonnepark.
Nico geeft nog aan dat er nu een vooronderzoek wordt gehouden.
Op 20 februari vergadert de klankbordgroep van het VVV, ook daar is het een agendapunt.
In de krant stond een artikel van de heer Gorter over een vaste verbinding tussen Holwerd en
Ameland. Dit verontruste Willem,
Fabian geeft aan dat een ieder zijn mening daarover mag uiten maar denkt dat de boot,
ondanks de vertragingen, onze kracht is. Een vaste verbinding zal er niet snel komen.
Hennie van Tuinen vraagt naar het onderhoud van het bos bij de ijsbaan. In de notulen van
vorig jaar stond dat het Wetterskip hier mee aan de gang zou gaan maar volgens haar is er
niets gebeurd. Het bestuur zal hier navraag doen bij het Wetterskip.
Andre Tuil vraagt of er ook meer starterswoningen gebouwd kunnen worden. Dorpsbelang
heeft dit onlangs wel aangekaart maar de Provincie geeft geen groen licht hiervoor.
Saskia klaagt over het slechte wegdek van de fietspaden in de duinen. Nico kan dit beamen,
de kwaliteit van de schelpen was slecht maar toen was het kwaad al geschied. De raad
verkiest schelpen nog steeds boven betonpaden.
Klaas Hendrik geeft nog aan dat de paden vaak en lang onder water hebben gestaan, dit is ok
niet gunstig voor het wegdek.
Bij strandovergang het Tjellingspad maar ook op andere gedeelten geeft de paardenpoep veel
overlast. Niet alleen de amelanders maar ook de gasten klagen hierover. Saskia vraagt wat
hier aan wordt gedaan.
Dit probleem wordt besproken met de werkgroep paardenroutes zegt Will Bakema toe.
Eduard Visser geeft het goede voorbeeld, hij gebruikt poepzakken. Deze zakken zijn ook voor
ruiters te gebruiken en niet alleen voor aanspanningen.
Binnen de gemeente is Lars Brouwer contactpersoon, schroom niet om hem te bellen.
Bij de begraafplaats staan hoge elzen, vroeger stond hier meidoorn volgens Antje. Van een
meidoorn heb je minder onderhoud en geen bladverlies.
Tevens vraagt Antje om meer toezicht op het maaien van de begraafplaatsen, het gebeurt
volgens haar regelmatig dat de zerken beschadigen tijdens het maaien. Dit punt zal door de
gemeente worden opgepakt. Ook is Antje van mening dat de bomen in het dorp te hoog
worden opgesnoeid, vroeger was de toren het hoogste punt en nu de bomen.
Er wordt ook gevraagd naar het onderzoek voor een jachthaven in Hollum door Antje.
Will kan aangeven dat een opdracht voor onderzoek is verstrekt, de resultaten worden
afgewacht.
Op deze avond merk je maar weer hoe actief de amelanders zijn en niet alleen in de zomer
zegt de burgemeester. Hij complimenteert ieder voor zijn haar inzet om het product Ameland
hoog te houden.

15.Sluiting
De voorzitter bedankt de gemeente en bedrijven voor het belangeloos inzetten van materiaal
tijdens de diverse evenementen. Ook worden alle vrijwilligers, welke hun inzet tonen tijdens
de diverse activiteiten, bedankt.

Voorzitter Fabian Kock

Secretaris Gretha de Boer

