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Notulen ledenvergadering dorpsbelang Ballum 23 februari 2018
1. Opening
Voorzitter Fabian Kock opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal
welkom voor onze sprekers deze avond: Anton Nagtegaal van de commissie Ambachtelijke dag,
Arend Visser van het dorpshuis, Klaas van Seventer van de kermiscommissie, Johan Kiewiet van de
AEC en als afsluiter de heer Pieter Jan Borsch om te vertellen over de begraafplaats Ballum en het
Camminghaslot.
Wij plaatsen 2 weken voor algemene ledenvergadering de notulen op de website www.ballum.nu
Daarnaast willen wij de notulen in de toekomst naar onze leden mailen. Er gaat een schrift rond en of
jullie daar jullie mailadres duidelijk willen noteren en als beloning krijg je een echte unieke Ballumer
pen.

Afmeldingen: Piet IJnsen, Marijke Metz, Klaas van Seventer, Sjon de Haan, Jelle Duursma en
Annemarie Nagtegaal
2. Notulen ledenvergadering 28 februari 2017
Notulen worden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen vanuit dorpsbelang, waar zijn wij als DB op dit moment mee bezig en wat hebben we
gedaan in 2017 en wat zijn wij van plan in 2018. U mag per onderwerp uw vragen of opmerkingen
geven.
a: commotie over de kleiduifschietbaan op het vliegveld.
DB Ballum heeft achter de schermen diverse gesprekken gehad met zowel kleiduifschietvereniging als
met de gemeente.
Waarom heeft DB geen bezwaar aangetekend: DB moet opkomen voor alle leden en aangezien hier
verdeeldheid was hebben we geprobeerd om iedereen met de juiste informatie te voorzien en bij te
staan.
Er is een hoorzitting geweest in november 2017 in de Boeg. We moeten nu het advies van de
commissie afwachten. Maar ik wil toch graag mevrouw Marloes van Rijswijk het woord geven over
de huidige stand van zaken.

Marloes: De bezwaren zijn behandeld door de commissie bezwaar en beroep. De bezwaarden
hebben de gelegenheid gehad om een bezwaar te verdedigen. De commissie heeft het nog in
behandeling. Op korte termijn verwacht de gemeente het advies van de commissie, dit advies
wordt voorgelegd aan het college.
b: Overleg gezamenlijke dorpsbelangen
Elk jaar komen de dorpsbelangen bij elkaar om het een en ander door te nemen. Ook in 2017 was dit
weer het geval. De belangrijkste onderwerpen waren Wagenborg, kerstbomen in de dorpen,
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reinigingskosten tijdens de dorpsfeesten, de Amelander herfstvakantie, meer betrokkenheid tussen de
gemeente en de dorpsbelangen bij de grote projecten op het eiland zoals de wegen, de dijk etc.

c: Zoals elk jaar hebben we met vele vrijwilligers en materiaal van Nagtegaal en Spoelstra ons
weer enorm ingezet voor ons stukje strand. De plaatselijke horeca en de supermarkt hebben de
vrijwilligers van eten en drinken voorzien. Elk jaar wordt het steeds iets beter maar we zijn er
nog niet.
Dit jaar gaan we er weer tegenaan alleen kan ik nog niet zeggen wanneer. Vorig jaar zijn we
op het matje geroepen door rijkswaterstraat en de provincie Fryslân. Deze hadden een
melding binnen gekregen van een of ander iemand die zag dat wij volgens hem zand in de
geul hadden gestort. Rijkswaterstaat is van mening dat het niet erg is dat de geul dichtgaat
maar dit mag onder geen beding door het toedoen van menselijk handen, dit moet via de
natuur gebeuren.
Rijkswaterstaat maakt eind februari foto’s van de Hollandse kust waaronder ook Ballum.
Als deze foto’s zijn geëvalueerd gaan we samen om tafel hoe en waar ons strand op te hogen.
Willem Nagtegaal vindt het geweldig dat een grote groep vrijwilligers elk jaar het strand
ophogen van Ballum. Maar vindt de opgang nog steeds een bende en vraagt wanneer de
gemeente dit gaat aanpakken.
d: De twee paardenstoelendansen werden dit jaar weer goed bezocht en was weer geweldig
om te zien met een grote opkomst van paarden en pony’s uit alle dorpen. Ook in 2018 gaan
we dit weer twee keer organiseren. Daarnaast komt er door groot succes weer ringsteken in de
Camminghastraat met medewerking van Minke Trinks en haar team.
e: Bij het jaarlijks overleg met het college op woensdag 12 december 2017 zijn de volgende
onderwerpen besproken, dit zijn onderwerpen die u als leden aan ons heeft gevraagd of wat
het bestuur zelf opvalt:
- De actiepunten van 2017 zijn alle naar tevredenheid afgehandeld.
- de beperkte sociale woningbouw of kansen om nieuw te bouwen in Ballum, volgens de
gemeente is er nog genoeg particuliere grond beschikbaar
- het opknappen van de Baron Rengersweg: een ambtenaar gaat dit inspecteren
- onderhoud kerkhofmuur: dit wordt meegenomen in het normale onderhoud
- stand van zaken op het vliegveld
- de vraag van ons als er grotere projecten op stapel staan wat Ballum aangaat dat DB Ballum
qua communicatie hier in betrekken wordt.
Woningbouw
In 2018 worden door de gemeente 8 woningen gebouwd, helaas niet in Ballum. In de
toekomst komen er nog 32 woningen bij. Dorpsbelang hoopt dat er nu eindelijk in Ballum
gemeentewoningen komen want zij maakt zich echt zorgen om de toekomst van Ballum.
De grond aan de Blieneweg (zijstraat van Hollumerweg) is nog wel beschikbaar voor
woningbouw, maar de eigenaar Jan Kooiker wil alleen de grond verkopen incl. woning.
Volgens de burgemeester heeft de gemeente in Ballum geen bouwgrond meer, maar dat
bestrijdt het dorpsbelang. Aan de Smitteweg heeft de gemeente jaren terug grond gekocht met
het doel woningbouw.
Wethouder Lodewijks zegt toe om samen te kijken naar de mogelijkheden.
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Kerkhofmuren
De kerkhofmuur is in slechte staat, er zitten grote scheuren in.
Bouwbedrijf Oud komt binnenkort langs om te kijken waar het op korte termijn hersteld kan
worden.
f: DB heeft de kerstbomen weer geplaatst. Afgelopen jaar zonder Kerstman maar dit jaar heeft
hij toegezegd weer te komen en hopelijk weer in samenwerking met ‘t Ienster.
Normaal werden de grote kerstbomen verkocht via de dorpsbelangen dit is inmiddels
overgenomen door een particulier.
g: De Ballumervlag is nog steeds populair. We hebben weer nieuwe laten maken. Deze
worden verkocht door woonatelier Zilt. Ze zijn in twee maten te verkrijgen.
h: Nadine ten Cate en Annemiek Visser waren zwarte piet bij de intocht van Sinterklaas.
i: De steen van de 1e steenlegging bij onze school is vorig jaar opgeknapt door Pieter Jan en
Tineke Borsch voor een kleine vergoeding zodat het er weer netjes uitziet en leesbaar is.
j: De gemeente heeft 4 Lei Iepen geplant bij het pleintje, dank hiervoor.
k: De Linnenkast te Hollum heeft van ons een kerstpakket ontvangen voor al het jarenlange
wassen van de kleding van DB die wij o.a. gebruiken met het dorpsfeest.
l: Ook dit jaar vindt er weer een kofferbakverkoop plaats bij de rotonde.
m: Dan hebben wij ook een vraag aan u onze leden. DB is in bezit van 2 kleine
voetbaldoeltjes en deze willen we plaatsen ergens in het dorp. We waren dit van plan dit te
doen op de Douwe Klipweg maar er waren enkele bewoners die dit niet zagen zitten uit angst
voor schade aan bv. auto’s. Heeft hier iemand in de zaal een idee voor een mooie plaats voor
deze doeltjes voor onze kinderen?
Doeltjes
De jeugd voetbalt tegenwoordig veel aan de zuidoost kan van het gemeentehuis, misschien is
dat een mooie plek. Er wordt geadviseerd om een brief te schrijven aan de gemeente.
n: We willen via deze weg de mannen van de buitendienst bedanken en een compliment
geven voor onderhouden van de opritten en de stoep aan de Camminghastraat.
Zou de wethouder dit kunnen doorgeven.
o: We hebben inmiddels ook een DB Ballum promotieteam bestaande uit Annemieke,
Annemarie en Gretha. Deze heten de nieuwe bewoners van Ballum van harte welkom met de
DB Ballum pen en de Ballumervlag. Het leuke is dat de nieuwe bewoners heel graag lid
willen worden.
p: Dan wil ik u graag op de hoogte stellen van de voortgang project Ondernemende Duurzame
Dorpen.
Vrijdag 16 maart is een eilandbrede charette.
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q: Onder ander door het project ondernemende duurzame dorpen zijn wij als bestuur
geïnspireerd geraakt om een eigen loodsje/schuurtje te bouwen op de rand van het
parkeerterrein en we willen deze totaal energie neutraal bouwen met natuurlijke materialen.
De eerste gesprekken met de gemeente zijn hierover al gestart.
r: Zoals vele weten gaat de praktijk van onze huisartsenpraktijk Jacobs / Lappenschaar
verbouwen. Wij hebben met hun gepraat over de parkeerproblematiek bij de praktijk.
Zij waren zeer blij dat wij hun benaderd hebben hierover, ze zullen in overleg met de directe
buren hierover praten en hier rekening mee gaan houden. Op dit moment is de architect bezig
met de tekeningen.
s: vorig jaar heeft Staatsbosbeheer, op stap met dorpsgenoten georganiseerd. Daar willen ze
dit jaar weer een vervolg aan geven. De route zal medio april plaatsvinden. Als iemand een
bepaald verzoek heeft kan men dit doorgeven aan Marjan Veenendaal van Staatsbosbeheer.
t: Als laatste mededeling zijn we zeer verheugd dat het krummeltjesspoor zeer goed is bezocht
afgelopen jaar.
Gelukkig is er bijna geen schade meer, er is wel nog 1 kikker verdwenen
4. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Annemarie Nagtegaal
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Met goedkeuring van de aanwezige leden
wordt Annemarie weer benoemd.
5. Verslag penningmeester
Financieel verslag ligt voor ieder ter inzage op de tafels.
Er is dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van een mobiele pin bij de kermis. Dit is prima
bevallen, totale kosten (huur en kosten per transactie) € 225,16
Eva Visser merkt terecht op dat een balkje een foutieve kleur heeft.
6. Verslag kascommissie
Kascommissie: Albert van Barneveld en Sjon de Haan hebben de boeken gecontroleerd en
Albert complimenteert Annemarie met de keurige boekhouding.
Eva Visser neemt zitting in de commissie
7. Pauze
Tijdens de pauze wordt de film van playbackshow 2014 vertoond, gemaakt door Ina
Nagtegaal.
8. verslag commissie cultureel ambachtelijke dag
Anton Nagtegaal doet verslag.
Het weer was bijzonder mooi, het was gezellig druk. Er waren 250 minder betalende
bezoekers. Het wordt steeds moeilijker om het financieel rond te krijgen. De entree gaat ook
dit jaar weer omhoog.
De ideeënbus heeft helaas niets opgeleverd.
De oudste inwoner, de heer E. Bakker, werd 107 jaar. In oude auto van Tjeerd Nobel werd hij
door Ballum gereden.
De dames van de huiskamer zijn niet meer in staat om deze huiskamer te organiseren. Anton
doet een verzoek aan alle hakende, breiende en stoppende vrouwen, misschien kunnen we een
nieuwe groep dames enthousiast krijgen om een stand te bevrouwen.
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Jan S. oppert het idee om de huiskamer om te toveren tot kroeg.
De optocht is wel heel lang maar de commissie ziet liever meer machines en aanhangwagens
ipv oude trekkers.
De ambachtelijke dag wordt in 2018 gehouden op donderdag 26 juli.
Anton wordt bedankt voor zijn bijdrage en samen met de commissieleden weer veel succes
gewenst.
9. Verslag dorpshuis
Esther Visser doet verslag.
Wij hebben wederom een goed jaar gehad.
Ondanks dat Bea van Twillert is gestopt weten steeds meer mensen de weg naar het dorpshuis
te vinden voor een dagdeel.
Oa de EHBO vereniging / Amelandéén / kinderfeestje enz.
De biljartvereniging is nu drie avonden aktief en op woensdagavond wordt er les gegeven.
De darters doen het ook weer goed.
Wat betreft de financiën:
Helga Poortinga heeft aangeboden om de boekhouding te gaan doen als vrijwilligster, daar
zijn wij als bestuur heel blij mee.
Zodat Arend meer tijd voor andere dingen heeft.
3e week van maart is er kascontrole, iedereen kan vanaf 30 maart het jaarverslag inzien.
Ondanks de nieuwe keuken kunnen we als bestuur tevreden zijn. De actuele stand in €
9.000,00 op de jaarrekening.
In kas en lopende rekening 2.200 euro.
Wij als bestuur doen er alles aan om dingen te organiseren zodat het dorpshuis een plaats is
waar iedereen zich thuis voelt.
Als u ideeën heeft zeg het ons.
10. Verslag kermis
Klaas Andre van Seventer heeft verslag opgesteld, Gretha leest voor.
Geachte aanwezigen hierbij het verslag van het Dorpsfeest Ballum 2017oftewel
Ballumerkermis 2017.
Na een gedegen voorbereiding door alle vrijwilligers van de Ballumerkermis is er gestart met
het bouwen van de feesttent op donderdagochtend 25 augustus. Hiervoor zijn altijd 6
vrijwilligers beschikbaar vanaf half negen in de ochtend, middags staat de tent en in de
namiddag, als iedereen met zijn of haar werk klaar is, wordt de tent door de rest van de
vrijwilligers aangekleed en worden de toiletwagen, bar, entree e.d. gereed gemaakt.
Vrijdag ochtend gaan we verder met het gereed maken van de feesttent zodat vanaf 16.00 uur
de tent en het feestterrein klaar zijn voor gebruik. Om 16.00 uur staat er een groot
springkussen klaar voor de jonge kinderen, we hebben middags de schiettent open wat bij de
oudere jongeren goed is ontvangen, natuurlijk draait de zweef dan ook. De feestavond was
met muziek van Gang is Alles (Daniel en William) zij zorgden voor een hele leuke avond, de
tent was voor de vrijdagavond redelijk gevuld en rond een uur of twee was het feest ten einde
en iedereen kon op zijn wenkbrauwen naar huis!
Het dorpsfeest Ballum begint op zaterdag in de middag met spelletjes voor de jeugd, dit is
altijd erg leuk en vertederend. Hierna, rond een uur of drie, begint de wereldberoemde
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playback show van Ballum, ik hoef het eigenlijk niet op te noemen maar het was weergaloos
en een daverend succes. Na de playbackshow beginnen we met de spellen voor de “ouderen”,
sjoelen, koe melken e.d. en deze keer werd dat muzikaal omlijst door de Hollumer Gromkes,
deze zijn een paar dagen van tevoren benaderd omdat de band die gevraagd was op het laatst
niet kon komen.
Op zaterdagavond is het feest verzorgd door Sunshine, zoals u begrijpt leidde dit tot een
prachtig en vochtinnemend feest. Zo rond een uur of half drie, precies weet ik het niet meer, is
de muziek gestopt en kon iedereen wederom op zijn wenkbrauwen naar huis.
Op zondag is (bijna) iedereen rond een uur of tien weer op het kermisterrein om alles schoon
te maken en opruimen, middags zo rond een uur of half vier is alles gereed en gaan we met
z’n allen even wat drinken en het weekend bespreken.
Kortom, we hebben een leuke Kermis gehad!
Groeten, Klaas-André
p.s. we hebben dit jaar voor het eerst met een mobiel pinapparaat gewerkt en dat is zeker voor
herhaling vatbaar.
11. Rondvraag
Willem N. vraagt naar de invulling van de dijk om het zonnepark. Er was toegezegd dat er
beplanting, bloemen en struiken, zou komen maar er is helaas nog niet veel van te zien. De
reeds beplante kamperfoeliestruiken hebben het niet overleefd.
Burgemeester geeft aan de dat de dijk aangelegd is met grond uit de duinen, dit moet eerst
rust hebben voordat er beplanting in kan. Het doel is om de dijk/omheining er zo natuurlijk uit
te laten zien. Hij heeft niet gehoord over de kamperfoelie maar gaat dit uitzoeken.
De dijk is van de gemeente, het hek van het zonnepark.
Ook de afspraken met de vogelwacht kijkt de burgemeester na.
De heer van Swinderen stelt zich als nieuwe bewoner van Ballum even voor.
Hij woont sinds een half jaar op de Baron Rengersweg, een prachtige plek.
Als gebruiker van het vliegveld (in bezit van vliegtuig) is hij benieuwd naar de
ontwikkelingen op het vliegveld.
De burgemeester geeft aan dat de gemeente het vliegveld wil up-graden, de start/landingsbaan
is opgeknapt, er is een brandstofvoorziening en de helikopterplaats is vernieuwd.
De hangar is nog een punt van aandacht.
De zweefvliegers gaan er mee stoppen omdat het niet rendabel meer was.
Eva Visser promoot de gezellige tafel. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen welke in
isolement dreigen te raken. Zij kunnen voor een klein bedrag een 3 gangen menu krijgen met
Amelander producten. De eerste bijeenkomst is restaurant Stranders. Reserveren is
noodzakelijk, dit kan bij Stranders of Stichtging De Zonnebloem.
Dominee Siebrand Alblas stelt zich ook even voor. Sinds een aantal weken woont hij met
vrouw en zoontje in de pastorie.
Eduard Visser meldt dat het kastje aan de Smitteweg te veel naar de weg is geplaatst, dit is
gevaarlijk. Fabian zegt toe dat dit onze aandacht heeft.
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Anton Nagtegaal heeft vorig jaar gevraagd om een aantal strandovergangen te voorzien van
een nieuwe laag slootmaaisel, dit is ook gebeurd maar wordt nu niet meer onderhouden. Dit
wordt door het db doorgegeven aan de gemeente.
Daarnaast meldt Anton dat hij ook nog wel grond te koop heeft wat als bouwgrond kan
dienen. Wethouder Lodewijks zal binnenkort contact opnemen met Anton.
Jacob O. heeft vlaggen meegenomen voor de verkoop.
16. 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.
Na de vergadering geven Pieter Jan Borsch en Tineke een presentatie over de begraafplaats
van Ballum, daarna is de beurt aan Johan Kiewiet. Hij geeft informatie over “zonnepanelen,
maar niet op mijn dak”.
Fabian Kock
Voorzitter

Gretha de Boer
secretaris
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