CONCEPT

Notulen ledenvergadering dorpsbelang Ballum 12 februari 2016
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, te weten Olga
Wouters van het Krummeltjesspoor, Anton Nagtegaal van de commissie Ambachtelijke Dag,
Esther Visser van het dorpshuis, Klaas van Seventer van de kermiscommissie, Carla Plagge
van de zorgcoöperatie Ameland, de heer Johannes Veenstra namens Wetterskip Fryslân en de
heer Dirk-Jan de Vos de projectleider van de aannemerscombinatie voor de presentatie over
Kijk op de dijk, de heer Hans Nagtegaal van Wagenborg passagiersdiensten.
Afmeldingen: de heer en mevrouw Kliphuis, de burgemeester de Hoop en de
gemeentesecretaris Jan Wibier.
2. Notulen ledenvergadering 13 februari 2015
De notulen van de ledenvergadering 2015 heeft u kunnen vinden op de website van
dorpsbelang zoals ook op de uitnodiging is vermeld.
Blz 1:
De gemeente is gevraagd om via de QR-code op het bord bij de begraafplaats aandacht te
vragen voor de slachtoffers van de scheepsramp.
Blz.2
Zitbanken bij vliegveld zijn opgeknapt.
De projecten van de kunstmaand zijn nog niet allemaal opgeruimd, Willem Nagtegaal vraagt
wanneer dit gaat gebeuren. De kunstmaandcommissie zal hierover worden benaderd.
Het gesprek met dokter Jacobs over de parkeerproblemen bij de Nesserweg zal wethouder
Oud binnenkort plannen.
Blz. 3
Het voorstel om een beeld van een strandjutter te plaatsen bij het hoekje Hollumerweg /
Strandweg is door het bestuur besproken. Het bestuur heeft gekozen voor een natuurstenen
plaat met het logo van Ballum.
Blz. 4
Willem N. is het er niet mee eens dat de burgemeester er geen voorstander van is om de media
op te zoeken wat betreft het ophogen van het strand. Volgens Willem N. worden de nodige
vergunningen en toestemmingen aangevraagd en ook verleend en deze worden ook
gepubliceerd.
Hiermee worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
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3. Ingekomen stukken en mededelingen
Extra agendapunt 3.1 propeller
a) De website van dorpsbelang wordt goed bezocht, regelmatig gaat het bestuur de site
aanpassen met mededelingen, foto’s ed. Wie graag de notulen via de mail ontvangt kan het
mailadres achterlaten in het presentieboek.
b) Dit jaar is er geen poepopruimactie gehouden, waarschijnlijk pakken we het dit jaar wel
weer op.
Antje van Seventer vraagt of het ook mogelijk is om poepzakjes bij de strandovergang te
plaatsen. Wethouder Oud geeft aan dat deze alleen in dorpen hangen, er wordt hier al veel
misbruik van gemaakt, zakjes bij de strandovergangen laat hij daarom liever achterwege.

c) Zoals elk jaar hebben vele vrijwilligers met het materiaal van Nagtegaal en Spoelstra zich
enorm ingezet voor het Ballumer strand. De plaatselijke horeca en supermarkt hebben de
vrijwilligers van eten en drinken voorzien.
We zijn nog steeds teleurgesteld dat wij als klein dorp het allemaal zelf moeten opknappen.
Andere strandovergangen ontvangen elk jaar de blauwe vlag maar Ballum helaas niet. Het
wordt elk jaar moeilijker om sponsoren te vinden voor het betalen van de diesel, we hebben
daarom getracht om via een subsidieproject het strand weer veilig en begaanbaar te maken. In
Friesland zijn meerdere stranden aangelegd met subsidie van de provincie. Helaas is onze
aanvraag afgewezen en bezinnen we op wat we dit jaar gaan doen.
Jane Bakker stelt voor om pontons (over van de jachthaven) te gebruiken voor een loopbrug.
Het voorstel van een brug is al een keer besproken door het bestuur, hier zitten nog al wat
haken en ogen aan maar het idee zal zeker niet in de doofpot verdwijnen.
Anton Visser vraagt of extra stelconplaten gelegd kunnen worden zodat een rolstoelgebruiker
dichter bij het water kan komen. Dit wordt aan de gemeente doorgegeven.
d) Dorpsbelang is ook actief op twitter en facebook, meldt u aan / like ons en u bent op de
hoogte van de laatste nieuwtjes.
e) De paardenstoelendansen werden dit jaar weer goed bezocht. De opkomst van paarden en
pony’s uit andere dorpen is geweldig. Dit jaar wil Minke Trinks het ringsteken in het dorp
weer terugbrengen.
f) Op het parkeerterrein van Ballum (tegenover het Kruuspunt) komt een oplaadpunt voor
elektrische auto’s, dit doen we in samenwerking met de gemeente.
g) In het jaarlijks overleg met de gemeente in december zijn de volgende punten behandeld:
- de actiepunten van 2015 zijn naar tevredenheid afgehandeld, behalve het gesprek met dokter
Jacobs, daarvoor zal wethouder binnenkort een gesprek plannen
- het dorpsbelang heeft de gemeente een compliment gegeven voor de samenwerking
aangaande de reconstructie van de Strandweg
- de bestrating in de Baron Rengersweg is aan vervanging toe. Het college geeft aan dat deze
weg is opgenomen in het wegenbeheersplan maar gezien het budget is deze nog niet aan de
beurt. Andere wegen op Ameland hebben een grotere prioriteit.
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- snoeiwerk bij een aantal uit/inritten worden standaard meegenomen in het nieuw planmatig
werkplan van de buitendienst
- het bankje en het hek van de begraafplaats zijn aan onderhoud toe
- het Skottepâd verzakt in de bocht bij het speelterrein, de gemeente zal hiernaar kijken
- zorg over sociale woningbouw is uitgesproken. Het college geeft aan dat het lastig is om
grond aan te kopen in Ballum, veel grond is in particuliere handen en hiervoor wordt een hoge
prijs gevraagd. De grondprijs moet redelijk zijn voor een redelijke huurprijs.
De gemeente is nu bezig met plannen voor 7 woningen in Nes en Buren.
h) De kerstbomen zijn weer geplaatst, dit keer zonder kerstman en De Gromkes, zij worden in
2016 weer gevraagd om aanwezig te zijn.
j) De verkoop van de Ballumer vlag was een succes, ze worden bij Zilt (Jobien Nagtegaal) en
in de toekomst misschien ook bij Bij Risje (Evelien Sinnema) verkocht. Over de maatvoering
van de nieuw te bestellen vlaggen wordt nog gediscussieerd.
k) Eline Nagtegaal en Grietje van der Geest waren zwarte piet tijdens de intocht van de sint.
l) Een lid heeft ons gevraagd naar de mogelijkheden tot het plaatsen van een urnenmuur.
Dorpsbelang heeft contact gehad met de gemeente en de begrafenisvereniging. Dergelijke
verzoeken zijn er bij hun nog niet geweest. De gemeente wacht een officieel verzoek af en zal
dit dan intern bespreken.
m) Dit jaar nog geen bestuursverkiezing, een ieder zit nog in zijn/haar termijn.
n) Het Wetterskip is gestart met het herstellen / renoveren van de ijsbaan. Er is hiertegen een
bezwaar ingediend. Dit betekent dat er op dit moment nog wel baggerwerkzaamheden
plaatsvinden maar dat daarna de werkzaamheden stil komen te liggen.
Waterschap hoopt na het broedseizoen de werkzaamheden weer op te pakken.
Jane Bakker vindt het jammer dat er volgens haar geen rekening wordt gehouden met de
nostalgie. En is er nog wel luwte van de bomen?
Johannes Veenstra geeft aan dat de plannen zijn besproken met dorpsbelang Ballum,
grondeigenaren en ijsclubvereniging. Het toegangspad vanaf de Miedeweg tot aan ijsbaan was
zeer slecht en er zit heel veel dood hout, de gezonde bomen blijven staan. De hoofdreden om
te herstellen was de slechte waterhuishouding. Er is een natuurtoets afgenomen en alles is
afgestemd met de Provincie. Het is nu een kaalslag maar het komt er straks beter uit te zien.
Het dijkje aan de oostkant wordt hoger zodat de luwte daar niet in gevaar komt.
De zangvogels zullen nu een ander plekje gaan zoeken maar zullen zeker terugkeren.
Willem N. is blij dat de rommel wordt opgeruimd, het open landschap is een rijkdom.
Volgens Willem N. heet deze plek de Syl, hij zou het op prijs stellen dat er een bord komt
waarop de historie wordt vermeld.
3.1 Propeller
De propeller is in slechte staat. Douwe Molenaar heeft gekeken naar de mogelijkheden, een
nieuwe coating is het advies. Het bedrag voor het opknappen is € 1.200,= incl. BTW en excl.
vervoerkosten. Dit is een behoorlijk bedrag en daarom wil het bestuur dit voorleggen aan de
leden.
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Antje van S. vraagt tot welk bedrag het bestuur zelf een beslissing kan nemen. Hier komt het
bestuur op terug.
Wethouder Bakema adviseert om contact op te nemen met de gemeente (Luc van Tiggelen),
misschien is er subsidie van het Iepenmienskipfunds aan te vragen.
De leden gaan zonder schriftelijke en mondelinge stemming akkoord met het herstellen van
de propeller.
4. Strandweg incl. hoekje Strandweg / Hollumerweg
Op zaterdag 13 februari gaan vrijwilligers starten met de fundering voor het muurtje.
De tekening van het hoekje ligt op tafel en kan een ieder tijdens de pauze inzien.
Er zijn geen financiële risico’s voor het dorpsbelang, er wordt veel vrijwilligerswerk verricht
en er wordt subsidie gegeven.
5. Strandovergang / uitkijkplateau
Enige tijd geleden stond op de gemeente info dat de overgangen bij het strand opgeknapt
zouden worden. Het bestuur heeft hierop gereageerd met de vraag of er een uitkijkplateau bij
zou komen, hierop werd bevestigd gereageerd. Daarna is het bij het ons uit het oog verloren
met het goede gevoel dat het resultaat fantastisch zou worden. Na het resultaat van de
strandovergang van Buren en Nes hadden we het volste vertrouwen. Nu het helemaal af is zijn
diverse leden en wij toch wel teleurgesteld. Het uitkijkplateau is wegbezuinigd, er is geen
verbreding aangebracht. Natuurlijk vergelijken we met de andere strandovergangen waar een
dubbele baan naar boven loopt en bij ons een enkelbaansweg voor zowel fietsers , wandelaars,
leveranciers en de Nam. Het is in onze en jullie ogen niet veilig. Dus alsnog een verzoek bij
de gemeente ingediend om dit alsnog te realiseren. Inmiddels een brief ontvangen met het
antwoord dat de gemeente niet voornemens is om dit aan te passen.
Ondanks deze teleurstelling willen we alsnog samen met de gemeente kijken om het
uitkijkplateau te realiseren.
Folkert Oosterkamp zegt terecht dat het bestuur hierin ook nalatig is geweest.
Eva Visser vraagt waarom in deze plannen ook het ophogen van het badstrand niet is
opgenomen. De financiële ruimte was hier niet voor en dan moeten er keuzes worden
gemaakt.
Wethouder Oud meldt dat de breedte van de weg niet is wegbezuinigd maar deze breedte
direct op de eerste tekening was aangegeven. Een ondernemer in Buren heeft meebetaald aan
de overgang, in Ballum is dit niet het geval.
Neeltje de Boer vraagt of de NAM ook hierin iets kan betekenen. Wethouder Oud
beantwoordt dat de NAM dit al heeft gedaan.
Willem N. geeft nog aan hoe de NAM hier destijds is gekomen. Achteraf had het onderhoud
van de strandovergang niet naar de gemeente moeten gaan maar bij de NAM zegt hij.

6. Krumeltjesspoor
Olga Wouters doet verslag van het krumeltjesspoor.
De opening van het spoor was deze morgen een groot succes, met medewerking van een
levend krummel (Tim Hoomoedt). De schoolkinderen, ouders en andere belangstellenden
hebben kunnen zien wat een mooi spoor het is geworden.
Het afgelopen jaar was een hectisch jaar, veel vernielingen, wisselingen in de commissie.
Barend Manje is momenteel de grote trekker van het project, hij heeft al heel veel uren
hieraan gewerkt.
Binnenkort komt er een mooi artikel in het tijdschrift Ameland Inzicht.
4

CONCEPT
Het spoorboekje is vandaag te koop voor € 0,50 daarna voor € 1,00. Het geld is nodig voor
o.a. het onderhoud. Olga W. wil dorpsbelang bedanken voor de broodjes, chocomelk en koffie
tijdens de opening. De vernielingen gaan helaas nog steeds door, toch hoopt Olga dat de dader
binnenkort gepakt wordt. Vermoedens zijn er wel, bewijs nog niet.
Tevens hoopt Olga dat de paarden van het pad afblijven.
Hennie van Tuinen geeft de commissie een compliment, het is een aanwinst voor Ballum. De
vergadering is het hier helemaal mee eens.
7. Verslag penningmeester
In het overzicht van de vergaderkosten zit ook een eenmalige financiële ondersteuning voor
het ophogen van het Ballumer strand door de vrienden van badstrand Ballum.
De stoelendans was ook weer goed bezocht, door zowel kijkers als deelnemers.
Doordat er veel meer paarden aan meedoen worden de kosten ook hoger ivm de
bekers/rozetten. In de kosten zit ook het gedeelte van de opbrengst wat naar Forza Musica
gaat. Dit jaar gaan we 2 ingangen maken, 1 voor de deelnemers en 1 voor de bezoekers, dit
om toch een veiligere situatie te creëren.
In 2014 hebben we een ontwerp laten maken voor een Ballumer vlag. In april 2015 hebben we
hierdoor 30 grote en 25 kleine vlaggen binnengekregen en op 4 grote vlaggen na zijn ze
allemaal verkocht. Het is ontzettend leuk om te zien dat deze mooie vlag op verschillende
plaatsen in en buiten Ballum wappert.
2015 is ook het jaar van het Krummeltjesspoor, hier heeft Olga Wouters u al eea over vertelt.
Omdat er veel vernielingen bij het Krummeltjessppoor zijn aangericht, zijn de kosten helaas
gestegen. U ziet dan ook een klein negatief verschil.
We hebben deze keer geen kerstboomplanten gedaan met de kerstman en Hollum Gromkes.
We willen het voortaan samen met de kerstmarkt van school doen zodat hier meer mensen op
af komen en om de kosten voor beide partijen wat te drukken. De kerstmarkt wordt om het
jaar gehouden.
We kunnen concluderen dat het een succesvol jaar is geweest.
8. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Saskia Nobel en Olga Wouters, hebben de kascontrole
uitgevoerd, het ziet er allemaal prima uit. Er ziet voldoende geld in kas om het onderhoud van
de propeller te bekostigen.
Saskia N. haar termijn zit er op, zij verlaat de kascommissie. Sjon de Haan zal volgend jaar
Olga bijstaan.
9. Verslag Ambachtelijke dag
Anton Nagtegaal doet verslag.
2015 was weer een topjaar voor de ambachtelijke dag, het was mooi weer en veel bezoekers.
Financieel gezien is er een kleine buffer opgebouwd.
Radio Fryslân was ook op het eiland en is bij de kramen langs geweest, sommige
kraamhouders schrokken hiervan.
De verkoop van het snoep ging goed, de verkoop van het ijs viel tegen, vorig jaar waren de
verkoopresultaten net andersom.
De entree is dit jaar een beetje verhoogd.
De burgemeester reed in vol ornaat de hele dag door Ballum.
De commissie heeft een mail ontvangen van een aantal standhouders waarin de commissie
wordt bedankt voor de goede verzorging.
’s Avonds om 20.00 uur was het hele dorp weer schoon.
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De commissie hoopt dat ieder ook in 2016 weer aan deze dag meewerkt, tips zijn altijd
welkom.
10. Verslag dorpshuis 2015/2016
We zijn het nieuwe seizoen in oktober begonnen met de bingo.
Deze wordt gehouden op elke derde donderdag van de maand, van oktober tot en met maart.
In november heeft Antje Rixt van der Meij sunneklaas-dansles gegeven aan kinderen van de
basisschool.
Verdere activiteiten in het dorpshuis zijn kaarten maken onder leiding van Ida van der Geest,
1 x per maand.
Verder maakt Bea van Twillert gebruik van het dorpshuis voor teken- en schilderles en zijn er
workshops gehouden voor de kunstmaand.
De dartsclub is er eens per week en de biljartclub is er twee avonden per week.
Ook zijn er vergaderingen van de kermiscommissie en van het bestuur van dorpsbelang.
Begin januari is de evaluatievergadering van de Ambachtelijke dag gehouden en er zijn
voorrondes geweest voor de Amelander Biljart kampioenschappen en de ledenvergadering
van dorpsbelang Ballum.
De dartsclub heeft afgelopen januari een singles toernooi georganiseerd, en verder staan nog
het koppels toernooi, de spokentocht en de rommelmarkt op het programma.
Aan het begin van het seizoen zijn Leo Dokter en Heleen Brouwer gestopt met bestuurswerk
voor het dorpshuis.
Het bestuur bestaat nu uit: Arend Folkert Visser, Freerk Johan Ney en Thomas van der Geest.
We gaan druk bezig met bedenken en uitvoeren van nieuwe activiteiten voor jong en oud.
Te denken valt aan kinderdisco, het promoten dat men een verjaardag of jubileum hier kan
houden, filmavond, klaverjasavond, ladies night enz enz enz
Kortom: ideeën genoeg
11. Verslag kermis
Klaas Andre van Seventer doet verslag.
In 2015 is er een nieuwe denktank gestart aangezien er een paar leden de commissie hebben
verlaten. Heru Metz, Doeke Visser, Anton Pieter Brouwer en Klaas A. van Seventer zitten in
deze werkgroep, nieuwe ideeën zoals de bbq zijn door deze groep op touw gezet,
De kermis heeft in alle opzichten goed gedraaid, er wordt efficiënter omgegaan met oa het
openen van een fust bier of frisdrank op het einde van de avond.
Leuke ideeën zijn altijd van harte welkom.
Het was lang onduidelijk of de schiettent weer kwam (nadat er brand was uitgebroken in hun
tent), maar de mannen hebben aangegeven dat ze er weer staan. De kermiscommissie is hier
heel blij mee.
12. Rondvraag
Anton Nagtegaal vindt het jammer dat er geen plaquette van de molen is. Deze molen is wel
belangrijk geweest voor Ballum.
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De vz geeft aan dat het informatiebord van de molen weer klaar is en dat dit bord binnenkort
geplaatst wordt op het terrein August Manje. Via de QR code is het mogelijk meer informatie
toe te voegen.
Tevens meldt Anton N. dat de Ambachtelijke Dag een lustrum viert, 30 jaar. Ideeën voor deze
dag zijn van harte welkom.
Folkert Oosterkamp vraagt waarom het informatiebord bij het parkeerterrein is geplaatst.
De vz geeft aan dat het informatiebord vooral voor de gasten is bedoeld, de gasten kunnen
hun auto parkeren en dan meteen het bord lezen.
Informatie voor de burger komt meestal via meerdere informatiestromen binnen.
Er is nog overwogen om een (digitaal) bord te plaatsen bij het hoekje maar dit zou afbreuk
doen aan het geheel.
Antje van Seventer maakt zich zorgen om het kerkhofmuurtje. Er komen scheuren in door oa
de beplanting. Enige tijd geleden zijn de muurtjes opgeknapt met subsidiegelden.
Dorpsbelang heeft dit al meerdere keren aangekaart bij de gemeente. We hopen dat de
gemeente binnenkort actie onderneemt.
Indien er belangstelling is voor een urnenmuur wie moet dit aanvragen vraagt Petra Mollema.
Een officieel verzoek kun je indienen bij de gemeente, zij zijn eigenaar van de begraafplaats
legt de vz uit.
Wethouder Oud geeft nog aan dat in een gezamenlijk overleg met de begrafenisverenigingen
dit ook wordt besproken.
De vz zegt toe dit ook met de begrafenisvereniging te bespreken.
De gemeente geeft geen ontheffing voor het rijden op het strand aan niet-amelanders, Anton
Visser vindt dat erg jammer.
Het beleid van de gemeente zal hierin niet worden gewijzigd.
Wethouder Oud vindt het een goed initiatief van dorpsbelang inzake het oplaadpunt op het
parkeerterrein.
Wethouder Bakema bedankt dorpsbelang Ballum voor de goede samenwerking. De gemeente
is altijd bereid tot overleg. Met de vele vrijwilligers wordt er op Ameland veel tot stand
gebracht. Hij wenst een ieder succes met de voorbereidingen voor de diverse evenementen.
12. Presentatie Zorgcoöperatie Ameland
Carla Plagge krijgt het woord, zij is lid van Zorgcoöperatie Ameland.
Deze coöperatie is opgericht na het faillissement van Pasana.
Donderdag 18 februari is in het dorpshuis een presentatie wat deze zorg coöperatie voor ogen
heeft. Een ieder wordt hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn.
13. Presentatie Kijk op de Dijk
Er wordt een mooie presentatie gegeven over de werkzaamheden van de dijkverhoging.
Naar aanleiding hiervan zijn geen vragen.
14. Presentatie Wagenborg
De heer Hans Nagtegaal geeft een toelichting.
De tweede boot wordt nu vaker ingezet, de manschappen zullen dan wel beschikbaar moeten
zijn. De schepenwissel wordt vaak om 12.30 uur gedaan.
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De informatievoorziening kan beter, het plan externe communicatie wordt opgesteld.
Op de vraag of er in de winter een goedkoper tarief gehanteerd kan worden is niet aan de
orde, de irritatie van de vertragingen worden hier ook niet mee weg genomen.
Op de vraag of hoe er op social media gereageerd gaat worden geeft Hans N. aan dat hier nog
beleid voor gemaakt gaat worden.
De meningen over de manier van aandrijving zijn verdeeld.
Er staan nu 5 oplossingen op papier en zijn aangeboden aan de Minister.
Een oplossing op korte termijn is niet aan de orde.
De infrastructuur in Holwerd wordt niet als ideaal gezien.
Er zijn plannen om het wachtlokaal aan te passen.
Geul is de loop der jaren langer geworden, dit scheelt ook in tijd.
Jaap Feeke zit in ROCOV, als aanspreekpunt voor de burger richting Wagenborg.
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
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