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Dorpsbelang Hollum 

 
 

 Algemene ledenvergadering d.d. 15 februari 2012 

 

1) Opening 

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van het dorpsbelang, in het 

bijzonder burgemeester de Hoop en wethouder Oud. Wethouder Bakema was helaas verhinderd. 

 

Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van onze vrijwilliger Tjerk (Bonne) Visser. In bijna 

alle notulen van de jaarvergaderingen van de afgelopen jaren kwamen we zijn inbreng  wel tegen. Dit 

jaar zal de laatste keer zijn dat hij in de notulen vermeld wordt. Vervolgens vraagt de voorzitter een 

moment stilte ter nagedachtenis van Bonne en onze dorpsgenoten en oud dorpsgenoten die in 2011 

overleden zijn.  

 

 

It giet oan en dan bedoelt de voorzitter niet de elfstedentocht maar de reconstructie van ons dorp. 

Zoals het er nu voor staat gaat dat in 2 fases gebeuren. Na jaren van overleg met de horeca en 

winkeliers van Hollum en de gemeente kunnen we eindelijk zeggen dat het doorgaat. Tijdens een paar 

info avonden van de gemeente heeft u zich al een beeld kunnen vormen.Tijdens deze vergadering zal 

het college nog het een en ander toelichten. Dat het voor overlast gaat zorgen, is natuurlijk klip en 

klaar. Maar als we met elkaar door de laatste zure appel heen bijten, dan hebben we voor de eerste 

twintig jaar weer een fris en fruitig centrum. Een centrum waar wij van kunnen genieten en niet alleen 

wij maar ook niet onbelangrijk, onze gasten. Om toch de overlast te beperken is er tijdens deze 

werkzaamheden geregeld overleg om dit zoveel mgelijk te beperken. 

 

 

 

2) Notulen algemene ledenvergadering d.d. 16 februari 2011 ; 

 

De notulen van de vergadering van 16 februari 2011 lagen al een half uur voor deze vergadering ter 

inzage in de zaal of er was de mogelijkheid om ze te downloaden vanaf de site www.hollum.info en 

dan onder het kopje dorpsbelang Hollum. Vanaf deze site kunt u de komende tijd meer stukken 

downloaden, denk aan het aanmeldformulier voor de braderieën. 

 

Voordat de notulen behandeld worden willen dorpsbelang u even laten weten wat we met bepaalde 

onderwerpen uit de rondvraag gedaan hebben. 

 

Op de vraag van Jacob Roep over de onveilige situatie op de oranjeweg ter hoogte van de visboer. 

We hebben dit gemeld bij de gemeente. Deze dachten dat de slechte staat van de tussenberm hier de 

oorzaak van was. Deze tussenberm hebben ze opnieuw laten bestraten. Tijdens het jaarlijks overleg 

met het college hebben wij het idee aangedragen om de tussenberm te beplanten met boompjes. 

Ook Pieter Jan Borsch, Gerrit de Boer en Piet Faber hadden opmerkingen over de Oranjeweg. 

Al deze opmerkingen zijn meegenomen naar het overleg met het college. Straks zal een van de 

aanwezige leden van het college de gelegenheid krijgen hierop een antwoord te geven. 

 

http://www.hollum.info/
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Vervolgens is er niemand die vragen en/of opmerkingen heeft over de notulen en wordt de secretaris 

bedankt voor zijn verslaglegging. 

 

3) Mededelingen en ingekomen stukken; 

 

Bericht van verhindering werd ontvangen van : Piet IJnsen van Sigrid, ons erelid Gerrit de Boer, Wim 

Engels en Annerie Barf. 

 

Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering. 

 

Tenslotte wordt iedereen nogmaals uitgenodigd de presentielijst te tekenen. 

 

 

 

4) Jaarverslag secretaris ; 

 

Ook het jaarverslag van de secretaris lag op de tafels. Vooraf maakt de voorzitter hierover nog een 

paar opmerkingen. 

 

Bij de organisatie van het bootwateren staat alleen de HPCH maar  hier horen natuurlijk ook de 

winkeliers van Hollum bij. 

 

Ten aanzien van koninginnedag : 

Ook dit jaar hadden we zoals u kon lezen en zien, weer een groot aantal deelnemers aan de optocht. De 

bouwers verdienen ook nu weer een groot compliment. Met het hoge nivo van de wagens maakten ze 

het de jury weer erg moeilijk. 

Ook heeft Legoland een compliment verdiend, de weergoden waren hun gunstig gezind en zo werd het 

een erg gezellige middag. 

De mensen bleven ook lang op het veldje hangen. Legoland, nogmaals bedankt. Ze geven het stokje 

over aan de Suihoek, de contacten zijn gelegd en nu maar hopen dat het weer meewerkt. 

 

Ten aanzien van de kermis: 

Zoals elk jaar werd de kermiscommissie weer aangenaam verrast door het aantal en de inzet van de 

vrijwilligers. 

Vanwege de grote wateroverlast op het terrein was deze inzet wel nodig. Met vereende krachten en 

zelfs groot materiaal is het gelukt om het terrein begaanbaar te maken. 

Gelukkig waren de weergoden ons met de kermis zelf gunstig gezind. Op een gegeven moment op 

zaterdagmiddag waren er volgens een schatting meer dan 1000 bezoekers op het terrein. Als je dan ziet 

dat iedereen vrolijk en blij is, geeft dat  genoeg energie aan de commissie om weer een jaar met elkaar 

door te gaan. 

We hebben dan ook de muziek voor dit jaar al weer geregeld. 

Op vrijdag hebben we de De Hij en ik band, Ik hou van Holland live band, Helemaal Hollands en Stef 

Ekkel. 

Op zaterdag hebben we natuurlijk ons eigen Grommen, Toch vrolijk en de feestband Sjans. We hopen 

dat komend jaar minstens zo gezellig wordt als afgelopen jaar. Langs deze weg willen we dan ook de 

sponsors bedanken voor hun steun in 2011. 

De vrijwilligers bedanken we in het voorjaar weer tijdens onze vrijwilligersavond. 

Deze vrijwilligersavonden worden altijd goed bezocht zo ook afgelopen voorjaar. Na eerst een bak 

koffie met taart bij de Walvisvaarder van Ameland, werden ze in groepjes opgedeeld om een fiets 

speurtocht te doen. Enkele deelnemers wisten zelfs tijdens de fietstocht consumptiebonnen te 

bemachtigen. De tocht eindigde in de Kaap, waar Kristel en haar team ons tot in de kleine uurtjes 

verwende met een heerlijk buffet en natuurlijk de nodige alcoholische versnaperingen.  

 

Iets wat niet in het verslag staat, maar waar wij u ook van op de hoogte willen brengen is het 

volgende: in het voorjaar van 2011 kwamen er enkele vrijwilligers van de Hollumer molen naar ons 
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toe. Ze hadden het plan om in de zomer een Amelander product avond te organiseren. De vraag was of 

ze kramen van ons kosteloos mochten gebruiken en of wij deze op wilden zetten en uiteraard weer af 

konden breken. De insteek van deze avond was niet de handel, maar vooral Amelanders en gasten te 

laten proeven en kennis te laten maken met de vele Amelander producten. Op deze basis konden wij 

het verantwoord kosteloos doen, en zo gingen we er op af. 

Het werd een prachtige avond, het weer was prima, de sfeer ook. 

De deelnemers waren erg tevreden en de bezoekers vonden het ook voor herhaling vatbaar. Over de 

evaluatie kan ik dus zeer kort zijn. Geslaagd ! Als het op dezelfde basis gaat, gaan we dit jaar weer 

meewerken. 

 

Omdat er geen vragen of merkingen zijn over het verlag van de secretaris wordt deze voor zijn 

verslaglegging bedankt. 

 

 

5) Verslag Penningmeester ; 

 

Aan de orde is vervolgens het financiële verslag van 2011. 

 

De voorzitter licht de post Algemene kosten even toe. 

Met name de aanschaf van de nieuwe kerstboomverlichting. In eerste instantie een forse kostenpost, 

maar veel goedkoper op termijn in stroomverbruik en onderhoud.  

 

Omdat er niemand is die vragen heeft over het verslag wordt Martin bedankt en het verslag 

vastgesteld. 

 

 

6) Verslag van de kascommissie, benoeming nieuw commissielid ;  

 

De kas werd dit jaar gecontroleerd door Klaas Molenaar en  Cor Bakker. De laatste neemt het woord 

en meldt dat de kas in orde werd bevonden en dat alles keurig op orde was, wat een compliment waard 

is. De voorzitter vraagt de vergadering of zij op basis van deze positieve bevindingen ons decharge wil 

verlenen. Hier wordt instemmend op gereageerd. Beide heren worden vervolgens bedankt voor het 

controleren. Dit jaar aftredend is Klaas Molenaar. Cor Dokter meldt zich vanuit de vergadering als zijn 

vervanger. 

 

 

7) Verslag bespreking met Burgemeester en Wethouders en andere vergaderingen en 

bijeenkomsten ; 

 

De voorzitter doet verslag van het overleg wat we op 15 december 2011 met het college hebben gehad. 

 

De volgende punten werden in dit overleg besproken. 

 

De Oranjeweg en de slechte staat van het parkeerterrein aan de Jan Jacobsweg. 

 

Verhuur van materiaal van de gemeente en de kosten: 

Tot afgelopen jaar konden wij altijd kosteloos materiaal van de gemeente gebruiken bij onze 

activiteiten, denk aan schrikhekken, plaszuil etc. 

Voor alle activiteiten op Ameland heeft de gemeente materiaal aangeschaft zoals vlaggenmasten, 

podia, tijdregistratie, nog meer schrikhekken. Samen met organisatie’s van de evenementen heeft de 

gemeente gekeken wat er nodig was en hoe hier mee om te gaan. 

Deze organisatie’s krijgen korting op de te huren materialen. 

De dorpsbelangen zijn echter nooit uitgenodigd en kunnen dus ook geen gebruik maken van deze 

kortingsregeling. 
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Het college erkende deze fout betreurde deze ook, maar voor het gebruik van hun materialen moeten 

ook wij huur betalen. Het huur bedrag vind het college minimaal, en in deze tijden van bezuinigen 

moeten ook wij meebetalen. 

 

Evenementenbeleid data en afspraken hierover: 

Wij als dorpsbelangen moeten al ruim van tevoren de data van onze activiteiten doorgeven aan de 

gemeente. Soms krijgen evenementen die op dezelfde dag vallen als die van ons toch een vergunning. 

Als zo’n evenement dan heel laat met de aanvraag komt en in onze ogen ook nog schadelijk kan zijn 

voor de activiteit van het dorpsbelang, dan zijn wij niet blij. 

De laatste jaren vraagt de gemeente om ons advies en ondanks ons  negatief advies krijgen ze soms 

toch een vergunning. 

Onze vreugde is dan nog minder zoals u begrijpen kan. 

De Burgemeester stelde dat hij diegene is die de vergunning afgeeft. 

Voor hem zijn er andere afwegingen en belangen. 

Wel moeten de andere organisatoren ook eerder met een aanvraag komen. 

 

Bij de overleggen met de horeca en winkeliers van Hollum werd het volgende behandeld. 

 

Hollum 4 kids 

Al jaren kreeg dorpsbelang € 500.00 van de horeca Hollum en  

€ 500.00 van de winkeliers, voor het organiseren van een muzikale omlijsting van de vrijdagavond, 

voorheen de koopavond. 

Er deden echter steeds minder winkels mee aan de koopavonden, toch was er wel het verzoek om door 

te gaan met de activiteiten. Deze  

€ 1000.00 was natuurlijk niet genoeg om al die avonden te organiseren en dorpsbelang moest fors 

bijbetalen. 

We hebben al jaren gekeken naar de koopavonden en dan vooral naar het aantal bezoekers. Het 

bezoekersaantal liep terug en zo kwamen de horeca en de winkeliers met het voorstel om af te zien van 

hun bijdrage van € 500.00. Dorpsbelang kon hier weinig tegen inbrengen, maar wel hadden wij het 

verzoek om dat geld in Hollum 4 kids te steken. Hiermee kwam dus een einde aan de muzikale 

invulling van de koopavonden. Wel is er besloten om door te gaan met het ringsteken, omdat hier nog 

altijd veel toeschouwers op af komen. 

 

Natuurlijk is er ook dit jaar weer overleg over de Kerststal met daarbij het kerstzingen en de 

reconstructie van het centrum . 

 

 

8) Bestuursverkiezingen ; 

 

De voorzitter meldt dat Martin Thomassen aftredend is en gelukkig herkiesbaar. Aangezien er geen 

tegenkandidaten zich gemeld hebben, 

stelt hij voor Martin bij acclamatie te benoemen. De vergadering stemt hiermee in en Martin neemt 

zijn herbenoeming aan.  

 

Ook aftredend maar helaas niet herkiesbaar is Theo Faber jr. Het  bestuur heeft het als erg prettig 

ervaren dat Theo die paar jaar zitting heeft gehad in het bestuur. Over de onderwerpen welke we in 

behandeling hadden werd serieus en weloverwogen nagedacht. Het vermogen om zijn andere 

bijbaantje als raadslid te scheiden van die van lid van het dorpsbelang, verdient een pluim. 

Als er onderwerpen aan de orde kwamen die ook maar de schijn van belangen verstrengeling hadden 

hield Theo lippen op elkaar. 

De voorzitter bedankt Theo voor de erg prettige samenwerking en positieve inbreng en wenst hem alle 

goeds. 

 

Het bestuur is uiteraard op zoek gegaan naar een vervanger, waarbij de voorkeur uitging naar een 

jongere, man of vrouw maakte qua werkzaamheden niet veel uit. In onze zoektocht kwamen we 
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terecht bij Astrid de Boer-Boersma. Aangezien er geen tegenkandidaten zich gemeld hebben stelt de 

voorzitter voor Astrid bij acclamatie te benoemen. De vergadering stemt met de benoeming van Astrid 

n en zij neemt haar benoeming aan. De voorzitter gefeliciteert haar, heet haar welkom en nodigt haar 

uit aan de bestuurstafel.  

 

 

9)Pauze ; 

 

Voor over te gaan naar agendapunt 9 geeft de voorzitter eerst het college de gelegenheid om te 

reageren op agendapunten of toelichting te geven op hun plannen.  

 

Wethouder Nico Oud neemt als eerste het woord  over de reconstructieplannen en hoe deze er nu voor 

staan. De subsidie is inmiddels vrijgekomen en de tekeningen van de plannen liggen vanavond ter 

inzage. De aanbesteding blijft ruim binnen het budget waardoor er geld over is om wat extra te doen. 

Uitvoerder van het project is Spoelstra uit Buren.  

De bestrating van de Jan Jacobsweg en de Bosweg zal in dezelfde stenen worden uitgevoerd als het 

centrum.  

Verder is er een begroting gemaakt voor de aanpak van de Kooiweg in Buren en de Oranjeweg in 

Hollum. Geraamde kosten  650.000,00. De raad zal hierover nog moeten beslissen., net zoals over de 

aanpak van het parkeerterrein, betreffende het leggen van groeistenen, tegen de wateroverlast. 

 

Vervolgens neem burgemeester De Hoop het woord.  Hij legt nogmaals uit wat voor overwegingen er 

ten grondslag liggen aan het afgeven van een vergunning. Twee grote evenementen naast elkaar in 

naastliggende dorpen en/f op het strand is niet wenselijk. Bij overlap is er overleg met het 

dorpsbelang, maar uiteindelijk beslist de burgemeester. 

 

De vergadering wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. 

 

Pieter Jan Borsch vraagt of er ook wegafsluitingen komen in de vorm van autovrij of autoluw. Nico 

geeft aan dat dit nu nog niet het geval is. 

 

Klaas Sinnema vraagt wat er met het plantsoentje gaat gebeuren.  

De voorzitter geeft aan dat dit nog niet bekend is.  

Jan Engels geeft aan dat een openbaar toilet misschien een optie is.  

De voorzitter nodigt een ieder uit om ideeen aan te dragen over de invulling van het plantsoentje. 

Pieter Jan Borsch vraagt of dit betekent dat het beeld van de Amelander Schalken zal verdwijnen. Dat 

hoeft niet het geval te zijn. 

Hij geeft aan dat veel mensen interesse hebben voor het beeld en dat er vroeger een brandweerhuuske 

stond. 

 

Klaas Theo Akkerman vraagt of de wegen weer zo rond komen te liggen. Nico Oud geeft aan dat dit 

niet geval is, mede in het kader van Ameland voor iedereen. Wel worden de straatkolken vervangen.  

 

Verder vraagt hij hoe het komt met de reconstructie Oranjeweg en de subsidie daarvoor. De 

voorbereidingen voor het centrum hebben bijna 12 jaar geduurd. Nico Oud geeft aan dat de raad geld 

beschikbaar zal moeten stellen vanuit eigen middelen. 

 

Tenslotte meldt Nico Oud nog dat ondernemers kunnen meeliften in het project voor bijvoorbeeld de 

aansluitende bestrating. 

 

Vervolgens wordt een korte pauze gehouden. 
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10) Rondvraag ; 

 

Vervolgens stelt de voorzitter de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen. Zaken waarop we 

nog geen antwoord hebben, komen we later op terug en ook het college kan misschien al vragen 

beantwoorden. 

 

Harry Oud merkt op dat de pinautomaat vaak buiten gebruik is en vraagt of er ook wat beschutting bij 

kan. De voorzitter neemt dit mee naar de Rabobank. 

 

Frank de Jong meldt dat de verlichting in de Burenlaan en achter het Zeepaardje niet meer werkt. Nico 

Oud geeft dit door aan werken. 

 

Kaas Theo Akkerman vraagt of er nog wat meer oude straatlantaarns geplaatst kunnen worden.  

Nico Oud geeft aan dat deze eigendom zijn van de stichting openbare verlichting Friesland.  

Er zal bekeken worden of er nog ruimte is om lantaarnpalen bij te plaatsen door het bestuur van 

dorpsbelang en of zij daarin kunnen bijdragen. 

 

Pieter Jan Borsch meldt dat Hidde Kat in het bos, niet soepel meer draait. Nico Oud neemt dat mee 

naar werken. 

 

Tenslotte vraagt de burgemeester nogmaals het woord. Hij spreekt zijn waardering uit voor de 

vrijwilligers van het dorp en hun inzet voor de vele activiteiten. We hebben veel geluk gehad met het 

weer bij de verschillende evenementen. De toerist waardeert de activiteiten heel erg. 

Verder is ook dit jaar de oud- en nieuwviering weer probleemloos verlopen. Hij complimenteert de 

jeugd van Hollum dat het zo netjes is verlopen, want het blijkt ook anders te kunnen als we naar de 

vaste wal kijken. 

 

11) Sluiting ; 

 

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 

Na de pauze zal Pieter Jan Borsch beelden vertonen van Hollum. Hij hoopt dat  iedereen zal blijven en 

wenst een ieder voor straks wel thuis. 

 

 

 

De secretaris, 

 

Henk Kingma 

 

 

 


