Ledenvergadering dorpsbelang Ballum 8 februari 2013
1. Opening
Voorzitter Fabian Kock opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een
speciaal woord van welkom is voor het college, raadsleden, de heren Gerlof Metz en Jacob
Dijkstra van de gemeente Ameland en Johan Brouwer van het Wetterskip Fryslân.
Afgemeld zijn: Rudolf Teuben, Albert van Barneveld, Nico Oud, Irma Marinus en Antje
Nobel-Visser.
2. Notulen ledenvergadering februari 2012
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
1. Foppe Offringa wordt vervangen door Folkert Oosterkamp.
2. In 2012 heeft het bestuur 35 kilo hondenpoep opgeruimd uit de bermen van Ballum.
Het doel is om de mensen bewust te maken van de overlast van de poep. Ook dit jaar
gaat het bestuur weer op pad.
3. Anton Pieter en Jacob Oosterkamp werken aan een website van dorpsbelang Ballum.
Het site is te vinden onder www. Ballum.nu. Het mailadres is
dorpsbelangballum@gmail.com.
4. Jacob Oosterkamp zit namens het bestuur in de werkgroep “Ameland voor iedereen”.
5. In juli 2012 is een bbq georganiseerd voor alle leden/vrijwilligers van Ballum, het was
een geslaagde middag (en voor sommigen avond)
6. Stoelendans voor paarden/pony’s wordt 2 x per jaar georganiseerd.
7. De vrienden van het Ballumer strand heeft het strand met vele vrijwilligers
opgehoogd.
8. Een werkgroep, aangestuurd door de gemeente, is bezig het met vervangen van de
informatieborden bij bezienswaardigheden/torens e.d. Via een QR code kunnen de
mensen extra informatie opvragen. Douwe de Boer heeft db Ballum geholpen met het
aanleveren van de teksten en foto’s. Het project is nog niet afgerond.
9. Het dijkje (veekeerend dijkje) bij de rotonde is weer opgeknapt.
10. Db is bezig met het samenstellen van een enquête voor alle dorpsbewoners. Db wil
graag weten hoe we voor jong en oud in Ballum wat kunnen betekenen.
11. Db heeft de commissie Ambachtelijke Dag een lening verstrekt van € 2.500,=. Db
ontvangt hier rente van en medio 2013 wordt het bedrag weer teruggestort.
12. Db heeft enkele jaren geleden sponsorgeld ontvangen van de Ballumer bedrijven voor
het plaatsen van speeltoestellen in het speeltuintje aan het Skottepâd. Het bedrag wat
hiervan over is wil db graag schenken aan de school ’t Ienster voor de aanschaf van
speelmateriaal op het schoolplein.

13. De intocht van de sinterklaas is georganiseerd door de gezamenlijke dorpsbelangen,
Eline Nagtegaal en Tess de Ruiter waren de pieten.
14. De kerstboomplantactie is dit keer georganiseerd in samenwerking met de school
waar een kerstmarkt was, de Gromkes namen de muzikale omlijsting voor hun
rekening. Piet Paulusma kwam ook nog een bezoekje brengen. Al met al een
geslaagde middag.
4. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Petra Visser
Kandidaat: Annemarie Nagtegaal – Wyrdeman
Er zijn geen tegenkandidaten zodat Annemarie met instemming van de aanwezige leden vanaf
heden zitting neemt in het bestuur.
Aftredend en niet herkiesbaar Gerrit de Kruyk
Vacature staat nog open, db bestuur is wel in gesprek met kandidaat maar is nog niet rond.
Petra en Gerrit worden bedankt voor hun inzet, een bloemetje en kadobon ontvangen zij als
dank.
Annemarie wordt veel succes gewenst.
5. “rondje Ballum”
Db heeft elk jaar in december een gesprek met het college van de gemeente. Naar aanleiding
van dit gesprek is samen met burgemeester De Hoop, Wim Kiewiet, Hans Kuperus en
wethouder Oud en een aantal leden van db een “rondje Ballum” georganiseerd. Tijdens deze
wandeling is het volgende besproken:
- Herplant en kappen van bomen in de Camminghastraat
- Renovatie Strandweg
- Poortjes pad Nesserweg/Baron Rengersweg breder maken zodat kinderwagen er ook
langs kan, bestrating daar waar nodig aanpakken
- Opknappen van hoekje Strandweg/Hollumerweg
- Boomwortels verwijderen parkeerplaats bij Manje
- Milieu eiland bij Spar Manje
- Eventueel paaltjes plantsoen vervangen door heg
- Poepzakdispencer plaatsen bij oude Nesserweg
- Bestrating brievenbus aanleggen
- Diverse bermen opvullen oa naast de Oude Spar
Willem Nagtegaal geeft aan dat er in het verleden een aantal bomen zijn verwijderd maar dat
daarvoor niets is teruggekomen. Hij ziet graag meer aanplant in Ballum.
Tevens overhandigt Willem een foto van de Douwe Klipweg na veel regen, er blijft veel
water in de middengoot liggen.
Jantje Horn ziet graag enkele paaltjes aan de noordkant van de toren. In overleg met de
gemeente is besloten om hier een boom te planten.
De bewoners van de Strandweg hebben een brief geschreven aan de gemeente waarin zij
aangeven dat de bussen de nodige trillingen in huizen veroorzaken. Deze brief is niet bekend
bij db, Klaas Touwen zal er voor zorgen dat db een kopie ontvangt. Willem Nagtegaal geeft
aan dat bij een goede bestrating, zoals is gebeurd aan de westkant van de Camminghastraat,
de trillingen aanzienlijk verminderen. Db houdt contact met de gemeente over de Strandweg.

Jurrian de Vries adviseert om de oude Nesserweg en Hollumerweg weer open te stellen, dan
zijn veel problemen opgelost.
6. Noodzakelijke kwaliteitsverbetering Roosdunen.
Foppe Offringa was uitgenodigd om dit agendapunt toe te lichten maar heeft zich helaas door
ziekt af moeten melden. Folkert Oosterkamp is gelukkig bereid gevonden om deze taak over
te nemen.
Aanleiding was dat db zich af vraagt waarom de bungaloweigenaren van het bungalowpark
Roosdunen niet met elkaar samenwerkt in verhuur, het aanpakken van bestrating etc.
Folkert doet het woord aan de hand van kaartmateriaal wat via de beamer te zien is.
Een deel van Roosdunen is in handen van de stichting ,een deel is van de kerk (eigenaren
betalen mee aan wegenonderhoud en verlichting), een deel is van de staat en hier wordt door
de eigenaren grondrente betaald. Grondrente wordt betaald over een periode van 30 jaar en
deze periode is bijna voorbij. De belangen van de eigenaren zijn hierdoor nogal verschillend.
Folkert kan nog vermelden dat renovatie van het zwembad voor 2014 op het programma staat
en dat de stichting de natuurcamping wil behouden. In verband met de aansprakelijkheid
worden de speeltoestellen verwijderd.
7. Pauze
8. Verslag penningmeester
2012 was eer een goed financieel jaar voor db Ballum. De stoelendans met paarden en pony’s
op 13 juli en 24 augustus werden erg goed bezocht en daarmee kwam de opbrengst voor het
eerst boven de € 800.,=. Er is geïnvesteerd in de materialen, zoals palen en touwen,
Ook het dorpsfeest is het laatste weekend van augustus was goed bezocht en na aftrek van de
kosten is er ruim € 4.500,= over gebleven. Dit bedrag wordt nog hoger omdat er bonus van
Inbev is overgemaakt van € 1.269,02. De bonus over 2011 was € 1.308,70.
De subsidie voor de folder “rondje Ballum” en de propeller is ontvangen € 2.863,63.
Daarnaast is een legaat van ontvangen van € 2.500,= na het overlijden van de heer Leendert
Nobel.
Op 15 juli is een bbq voor de vrijwilligers en alle inwoners van Ballum georganiseerd. Vooral
de kleine inwoners hebben zich prima vermaakt op het springkussen. De kosten voor de bbq
was ongeveer € 1.000,-.
Marius van Tuinen vraagt wat de bonus van Inbev inhoudt.
Hoe meer consumpties verkoopt hoe hoger de bonus wordt, licht Fabian toe. Dit is dus een
mooie financiële instrooier voor db.
9. Verslag kascommissie
Het verslag is goedgekeurd door de kascommissie, bestaande uit Albert van Barneveld en
Douwe Molenaar. Albert treedt af en Gerrit-Willem wordt zijn opvolger.
10. Verslag dorpshuis
Heleen leest het jaarverslag voor.

Anneke Touwen heeft controle uitgevoerd over het financieel gedeelte van het dorpshuis.
Petra Visser gaat dit nu van Anneke overnemen.
11. Verslag ambachtelijke dag
Anton nagtegaal doet verslag.
Inmiddels heeft de stichting een eigen verzekering afgesloten voor haar bestuursleden. Het
bestuur is aangevuld met Roelof Kliphuis.
Er is een mooi fotoboek van 2012 gemaakt, hiervoor is oa een lening bij db afgesloten.
Het bezoekersaantal blijft de laatste jaren stabiel. De vrijwilligers van de diverse verenigingen
helpen mee om de entreeposten te bemannen, hiervoor ontvangen zij een kleine vergoeding.
Ieder jaar probeert de commissie een aantal vernieuwingen aan te brengen zodat het nivo
hoog blijft.
De commissie bedankt ieder voor zijn /haar inzet en verwacht dat de ambachtelijke dag op 25
juli ook weer een fantastische dag wordt.
11a. Verslag kermis
Aangezien voorzitter Arend de Boer op vakantie is doet Jan Straatsma verslag.
Ook dit keer was de kermis een geslaagd feest in goede en gezellige sferen.
Helaas is de beheerder van de schiettent vlak voor de kermis overleden, maar gelukkig hebben
de jonge ondernemers Wouter van Tuien en Alexander Kiewiet de tent overgenomen,
opgeknapt en bemand.
Al vijf jaar is de zaterdagavond met “vrienden van Ameland-life” een goed concept. Toch
moet er ook eens gekeken worden naar een andere invulling van de avond.
Jaap Feeke stopt als secretaris maar blijft wel vrijwilliger.
Langs deze weg wil Jan alle vrijwilligers heel erg bedanken voor hun enorme inzet tijdens het
kermisweekend.
12. Ontwikkelingen vliegveld, gastsprekers Gerlof Metz en Jacob Dijkstra van de gemeente
Ameland
Er is een gebied- en ontwikkelvisie vliegveld Ameland opgesteld en vastgesteld. Hierin is de
navolgende doelstelling opgenomen:
- Behoud van het vliegveld
- Nieuwe ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid
- Kwaliteitsverbeteringen
- Beleef en slechtweervoorzieningen en
- Verbetering cq uitbreiding van het huidige aanbod.
In het kader van de duurzaamheid is het vliegveld onderzocht en verkend ivm het aanbrengen
van een zonnepark. Hiervoor is een subsidieaanvraag naar het waddenfonds verstuurd. In
maart hoopt de gemeente op de uitslag hiervan. Bij een positieve uitslag zal de gemeente
verder gaan met het ontwikkelen hiervan.
Willem N. vraagt of er ander locaties zijn onderzocht voor het zonnepark. Hier kan bevestigd
op worden geantwoord maar aangezien het vliegveld gemeentegrond is is dit voor de
gemeente het meeste gunstige terrein. De landingsbanen en taxibaan blijven bestaan. Ook de
opleiding voor de parachutisten kan gewoon blijven bestaan aldus de burgemeester.
Sieds Tuininga vraagt naar de werking van de methaanbrandstofcellen. Jacob Dijkstra legt uit
dat hier gas omgezet wordt in elektriciteit ook op het moment dat er wolken voor de zon zijn.

13. Wetterskip Fryslân, de heer Johan Brouwer
Het Wetterskip is voor het beheer en onderhoud van waterbeheer.
In 1915 is de waddenzeeijk aangelegd, in 1916 was de 1e ruilverkaveling, daarna zijn de
wegen aangelegd. Er is een fijnmazig net van sloten op Ameland. Het water wordt
trapsgewijs van duin naar wad afgevoerd.
Vanaf de jaren 60 is er veel verharding bijgekomen, waardoor ook watergangen zijn
verdwenen, andere watergangen worden hierdoor meer belast.
Ook de weersomstandigheden hebben natuurlijk invloed op het waterpeil.
Het watergebiedsplan wordt opgesteld om de knelpunten op te lossen. Bij uitbreiding van de
verbouwing wordt nu een watertoets opgesteld. 10% van het verharde oppervlakte moet
gecompenseerd worden door bv het aanleggen van een vijver of wadi. Deze watercompensatie
hoeft niet perse op de locatie van de verbouwing te komen, dit is afhankelijk van de fysieke
omstandigheden.
De laatste tijd is er veel wateroverlast in de natuurgebieden, hier is meer compensatie nodig.
Terreinophoging is niet altijd een oplossing voor het probleem.
Gerrit N. vraagt nog aandacht voor de duiker, deze zal bij de dijkverhoging worden aangepakt
kan Johan B. toezeggen.
Jeppe verzoekt om de duikers eerder open te zetten, maar volgens Johan zijn deze niet dicht
geweest vanaf augustus. Het water wil niet sneller stromen.
14Rondvraag
Hennie van Tuinen informeert naar de kap van de bomen bij de ijsbaan.
Johan Brouwer vertelt dat dit terrein is opgenomen in het watergebiedsplan. Het is de
bedoeling dat oude “wielen” worden hersteld. De bomen zijn van slechte kwaliteit en worden
gekapt, dit in overleg met de gemeente en dorpsbelang.
Anton Nagtegaal merkt terecht op dat het evt. herstellen van de waterput in het plantsoen niet
is opgenomen in de notulen van vorig jaar. DB zal samen met Anton kijken wat de
mogelijkheden hier zijn.
De burgemeester bedankt db en haar vele vrijwilligers voor hun inzet bij diverse activiteiten.
Mede hierdoor levert Ameland een goed product aan haar eiland.
Tevens de burgemeester positief over het “rondje Ballum”, de lijnen zijn kort, het overleg
makkelijk en hierdoor kunnen problemen/knelpunten direct worden opgelost.
Ook dit jaar is de jaarwisseling rustig verlopen, db wordt bedankt voor haar bijdrage hieraan.
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

