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Verslag Jaarvergadering  
Vereniging Dorpsbelang Nes 
Datum: 17 januari 2020 
Locatie: Hotel de Jong 
  

 
Aanwezig: Tonnie Overdiep, Albert Knecht, Agnes Boelens, Peter Heersema, Rudy de Haan, Jester Nynke Schoustra, Tess 
Douwsma, Hans Kuperus, Ellen Bruins Slot (wethouder), Peter en Benno Former, Burgemeester  Leo Pieter Stoel, Alet 
Doornbosch, Gerard Pluim, Ivar Mosterman, Lucas de  Haan, Dirk Beijaard, Leo Spoelstra, Wietske Beijaard, Patrick Kiewied, 
Martin Annema, Gerard Bekius, Peter Raadjes, Henk Huizenga, Ard Lukassen, Karin de Jong, Jits, Metz, Regina Beijaard, 
Gerlof Metz, Hendrik Metz, Gerard, Metz, Aukje Mosterman, Sietse van der Veen, Jan Pieter ter Schure, Frans ter Schure, 
Gerard Bekius, Tonnie de Jong, Jan Kienstra, Theo Pijpers, Irene Dijkstra.   
  
Afwezig met kennisgeving: Priya Edes, Jan Poog, Theo Faber <wethouder>, Eliane Metz,   
   
1. Opening , mededelingen en ingekomen stukken  
Voorzitter Tonnie Overdiep opent om 20.30 uur de vergadering. Een speciaal woord van welkom voor 
burgemeester Stoel en zijn vrouw, wethouder Bruins Slot, en dorpencoördinator Hans Kuperus.  
  
In zijn openingswoord gaat de voorzitter kort in op de volgende onderwerpen;  
 2019 was een goed jaar voor het toerisme. Er moet wel oog zijn voor  een juiste balans tussen 

economisch gewin en leefbaarheid. Deze balans is meer dan balanceren op een koord. Dit is een grote 
zorg voor het Dorpsbelang met name op het gebied van de leefbaarheid.    

 Bereikbaarheid Ameland met de langetermijnvisie zit in een afrondende fase. Nu de uitwerking nog 
zodat we als Ameland goed bereikbaar blijven.  

 Nieuwe Stelp er zijn weer ontwikkelingen, een goede zaak voor de senioren van Ameland.   
 De eerste fase van de reconstructie van Nes is afgerond. De tweede fase zal in 2020 beginnen en we 

gaan uit van een zelfde positieve samenwerking met de gemeente en het uitvoerende bedrijf.  
 Er zijn ons een aantal dorpelingen ontvallen maar we mogen gelukkig ook weer nieuwe verwelkomen.   
  
2. Notulen ledenvergadering van 18 januari 2019 
De notulen van de ledenvergadering van 18 januari 2019  worden onveranderd vastgesteld met dank aan de 
opsteller.   
  
3. Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag over 2019 wordt  onveranderd vastgesteld.  
  
4. Financieel verslag penningmeester  
De penningmeester geeft een toelichting op het verslag.  Jits Metz vraagt nog een kleine toelichting op de post 
Sinterklaas en Kermis. De vergadering gaat akkoord met de uitleg en daarmee ook met het verslag.    
  
5.  Financieel verslag Stichting Exploitatie Onroerende zaken Dorpsbelang Nes Ameland 
De penningmeester geeft een toelichting op het verslag.  
  
6. Begroting 2020 
De begroting wordt door de vergadering onveranderd vastgesteld.   
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7. Verslag en benoeming kascommissie.   
Benno en Peter Former hebben de kas gecontroleerd en goed gekeurd. Hierna wordt dechargé verleend aan de 
penningmeester.  De heren Former  worden hartelijk bedankt voor hun werk.  Benno  heeft twee keer de kas 
gecontroleerd,  Wietske Beijaard zal de plaats van Benno innemen en samen met Peter de kas controleren.   
  
8. Bestuursverkiezing  
Agnes Boelens  heeft haar bestuurszetel beschikbaar gesteld. Ze wordt bedankt met mooie woorden van de 
voorzitter.  Ze ontvangt een mooi bos bloemen en een bon voor al het werk dat ze voor Dorpsbelang heeft 
verzet. Gelukkig voor ons is ze nog niet helemaal los van de vereniging. Agnes blijft beschikbaar als lid van de 
Sinterklaas  - Intocht commissie.  
 
We zijn in de gelukkige omstandigheden dat Tess Douwsma zich heeft aangemeld en graag het bestuur van het 
Dorpsbelang wil komen versterken.  Met een applaus van de leden is Tess aangenomen.  Ze stelt zich aan de 
leden voor en de Voorzitter heet haar van harte welkom in het bestuur.  
 
Er is nog een personele wisseling binnen het Dorpsbelang.  Sietse van der Veen heeft bedankt voor zijn rol als 
Marktmeester.  Helaas is Sietse vanavond niet aanwezig maar de Voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en we 
zullen nog even contact met hem opnemen om hem te bedanken. Arno Moll blijft gelukkig aan als 
marktmeester en krijgt versterking van Gert Willem Nagtegaal.  De marktmeesters, oud en nieuw krijgen een 
warm applaus van de  aanwezige leden.  
  
9. Activiteiten van Ameland in 2020   
Op de lijst met activiteiten voor Nes in 2020 zijn geen op en aanmerkingen.  
Vanuit de vergadering wordt speciale aandacht gevraagd voor het  Sunneklaas spelen dit jaar . Het valt dit jaar  
op donderdag en vrijdag.   De vergadering geeft aan liever niet meer op vrijdag Sunneklaas te spelen in verband 
met de toeristische druk liever niet op vrijdag.  De voorzitter geeft aan dit te zullen bespreken in het 
gezamenlijke dorpsbelangen overleg. 
 
10. Toekomst Dorpsbelang Nes 
De voorzitter geeft aan de basis van het Dorpsbelang, het bestuur en de kleine vaste kern vrijwilligers,  smal is.  
De basistaken van het Dorpsbelang kunnen door gaan maar extra zaken en taken moeten door een kleine 
groep georganiseerd en geregeld worden.  Als hier mensen bij weg vallen zullen we iets moeten schrappen.  De 
voorzitter roept de leden dan ook op om zich te melden bij het bestuur om mee te denken en te organiseren 
en uit te voeren. Gerard Bekius en Irene Dijkstra zich meteen aan als vrijwilliger.  
 
11. Vanuit de Gemeente – dorpencoördinator 
Wethouder Ellen Bruins Slot geeft een korte toelichting op het stuk Ameland geeft energie Vragenlijst over de 
energiegebruik op Ameland, per woning,  komt binnenkort online.  Vanuit dit project krijgen alle 
woningadressen 12 ledlampen een warmtescan. De gemeente is op zoek naar vrijwilligers om samen met 
Dorpsbelang deze scans uit te voeren.  Welke vereniging of club deze uitvoert krijgt een vergoeding.  De scans 
moeten wel gedaan worden tijdens een koude periode.  Het project loopt tot december 2021 dus er is tijd.  Het 
uitdelen van de ledlampen en de Scans zal in een keer plaats vinden, wanneer is afhankelijk van de uitvoer van 
de warmtescans.  Mochten er vrijwilligers zijn om dit uit te voeren, zij kunnen zich melding via de mail op 
duurzaam@ameland.nl.  
 
Dorpencoördinator Hans Kuperus praat ons bij over de revitalisatie van Nes.   
Vanuit de zaal klinkt een applaus voor aannemer Schagen voor het afsluiten van fase 1. De eerste fase ziet er 
heel mooi en verzorgd uit en de aannemer is goed bereikbaar voor vragen en klachten/problemen. 
Fase 2 ligt  iets achter op schema als gevolg van wat onverwachte zaken. Nu de Reeweg nog open ligt  en voor 
het seizoen wel afgerond moet zijn, is het werk aan de Noord Oost kant van Nes even stilgelegd.  Streefdatum 
voor het afronden van Fase 2 is 1 april 2021.  Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Het klaar 
maken van de Openbare ruimte  (bankjes en hegjes) kan eventueel wat later. Het ligt in de planning om een 
afsluiting met een informatieavond te organiseren.  Het wekelijkse inloop spreekuur  in de Keet op het  
Verdekspad zal niet meer op maandag zijn maar op dinsdag.   
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Er wordt gevraagd of er meer personen bij de gemeente aangenomen worden in het groenwerk, nu er zo veel 
extra werkzaamheden met haagjes en groenstukjes komen en het moet wel netjes blijven. Hans Kuperus  geeft 
aan dat dit wel wat mee zal vallen maar zal het intern nog wel even aankaarten dat hier in Nes wel zorgen over 
zijn.   
 
Er wordt gevraagd of de  app van Schagen nog werkt. Volgens Hans Kuperus werkt deze nog wel, even opnieuw 
installeren of even bij Schagen langs gaan aan het Verdekspad  tijdens het spreekuur dan kunnen ze er even 
naar kijken. 
  
Er wordt gevraagd naar de fietsenstallingen bij de boot,  het aantal plekken is een probleem. Dit  is besproken 
met de gemeente. Hans Kuperus geeft een korte toelichting. Meer handhaving op lang geparkeerde fietsen is 
gewenst.  Er wordt gedacht aan uitbreiding, er is nader overleg met Arriva over een opstelstrook.   
 
Men maakt  zich zorgen om het gebruik van het  vernieuwde Kerkplein. Bierwagens worden nu tijdelijk 
geparkeerd op het Kerkplein. Zijn hier mogelijkheden voor om dit met ondernemers te overleggen en 
eventueel aan te passen, zodat de bestrating aan het Kerkplein niet meteen aan gort wordt gereden. 
Gemeente neemt dit mee in het overleg met de ondernemers rondom het Kerkplein.   
 
Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor de handhaving van de (verkeers) regels in Nes. Fietsen, 
auto’s rijden nog vaak door het dorp.  Hans Kuperus geeft aan dat er wel nu en dan gehandhaafd wordt maar 
dat we gezien de doorloop van de toeristen dit lastig te handhaven is.  Wat wel opvalt is dat vooral in de rustige 
periodes de eilanders zelf de hand in eigen boezem moeten steken want zij  zijn zelf ook schuldig aan 
overtredingen, even met de auto naar de bakker en de visboer en dergelijke. Ook in de rustige periodes zal er 
gehandhaafd gaan worden.  Er zal in het  kader van de vervoersvisie nader overleg plaatsvinden met 
transporteurs en leveranciers bij bedrijven.  Ook wordt er nog nader even gekeken naar de auto’s van de 
gemeente. Hier komt de gemeente bij het bestuur op terug.  
  
12. Rondvraag  
 Wietske Beijaard wordt bedankt voor het werk dat ze heeft uitgevoerd om het boekje voor deze 

vergadering klaar te maken.   
 Peter Raadjes geeft aan dat hij de papieren voor buitengewoon opsporings ambtenaar heeft en zou 

eventueel wat voor de gemeente willen doen.  Hans Kuperus  zal dit doorgeven aan zijn collega’s . 
 Peter Raadjes  vraagt of de gemeente nog iets gaat doen aan in zijn ogen  grote vervuilers van Ameland, 

de NAM en Wagenborg en Nam.  Gemeente is  in overleg met Wagenborg en NAM om te kijken naar 
uitstootbeperkende maatregelen voor deze bedrijven.  

 Peter Raadjes vraagt ook of de gemeente in overleg is met de gemeente over het plaatsen van 
windmolens op Ameland.  De provincie is volgens Peter Raadjes in overleg met verschillende gemeenten 
over beleid hiervoor. De wethouder geeft aan dat de provincie hierin het bevoegd gezag is maar dat er in 
overleg met de gezamenlijke Waddeneilanden wel wordt gezocht naar mogelijkheden. 

 Wethouder Bruins Slot aan dat het college vanaf 2020 jaarlijks een bedrag subsidiebedrag beschikbaar 
stelt voor de Dorpsbelangen. Mogelijk dat dit bedrag gebruikt kan worden voor de Intocht van de Sint op 
Ameland.  

 Op de vraag wat het Dorpsbelang  van Nes doet aan duurzaamheid geeft  bestuurslid Rudy de Haan aan 
dat we aan het onderzoeken zijn of het mogelijk is om zonnepanelen op het dank van de Loods te 
plaatsen. Gezien het lage verbruik van stroom in de Loods zou dit een mooie oplossing zijn om stroom te 
gaan leveren. 

 Theo Pijpers wil de bestuursleden van het Dorpsbelang en de vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Met 
name dank aan Tonnie en Albert gezien hun leeftijd.   

 Tonnie de Jong vraagt of er beleid is voor het (ver boven de verkoopprijs)  opkopen van vrijkomende 
woningen door ondernemers die hier personeelswoningen of personeelskamers in gaan verhuren.  De 
voorzitter geeft aan dat dit punt in het overleg met de gemeente regelmatig aan de orde komt en dat we 
met het college bij deze locaties langs zijn geweest. Het zo maar ombouwen van woningen naar 
personeelswoningen is niet wenselijk maar personeel moet wel ergens gehuisvest worden want de 
ondernemers kunnen ook niet zonder personeel.  We blijven dit aankaarten bij ons overleg met het 
college om te zoeken naar een oplossing. 



Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Nes 2022 
5 

 

 Er wordt gevraagd naar de  wellnes en hotel plannen op de locatie van het oude zwembad in de Vleijen. 
De voorzitter geeft aan dat het Dorpsbelang een aantal keer is gevraagd om naar de plannen te kijken.  De 
bal ligt bij de  gemeenteraad en de aanvrager. Dorpsbelang wil ook het liefst dat dit stuk van Nes  snel 
mooier wordt dan dat het nu is en kan alleen bij de gemeente aandringen op haast met de plannen. 

 Er wordt een opmerking gemaakt over de festiviteiten van het Roggefeest en de wijzigingen van het feest.  
De voorzitter geeft aan dat het Roggefeest geen activiteit is vanuit het Dorpsbelang en dat de vragen en 
opmerkingen hierover gemaakt moeten worden richting het bestuur van het Roggefeest.    

 Jits Metz geeft aan dat er regelmatig rommel op straat te vinden is in Nes en dat dit niet alleen een 
verantwoordelijkheid is van de gemeente maar ook van de inwoners van Nes.  Ten tijde van MSC Zoë is 
door heel veel eilanders het strand fanatiek opgeruimd waarom kunnen we dit niet doorzetten in Nes.  
Hans Kuperus geeft aan dat de buitendienst regelmatig opruimt maar dat extra handen vanuit het dorp 
altijd welkom zijn.  Er zal gekeken worden of er vanuit de gemeente mogelijkheden het zelf opruimen van 
het dorp en het buitengebied te stimuleren.   

 Jester Nynke Schoustra vertelt in het kort iets over de plannen over de festiviteiten van  75 jaar bevrijding 
Ameland.  De commissie onder leiding van Raadslid Jan Botte Wijnberg aangevuld met bestuursleden van 
de vier Dorpsbelangen, Stichting Amelander Musea en Gerlof Molenaar en Pieter Jan Borsch hebben van 4 
mei 2020 tot en met 4 juni 2020 verschillende activiteiten gepland. De 5 mei viering met de optocht met 
versierde wagens voor Nes en Buren, een tocht met voertuigen uit de tweede wereldoorlog over 
Ameland, verhalen van Ameland Vertel!, een expositie en als afsluiting een muzikale avond op Ameland 
met als thema Bevrijding. Volg de Amelander media voor de exacte data  en het programma.  

  
13. Sluiten 
Niets meer ter tafel zijnde vraagt de Voorzitter een hartelijk applaus voor de medewerkers van het vernieuwde 
Hotel de Jong en sluit om 22.00 uur de vergadering.   
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JAARVERSLAG 2020 

17 januari 2020 trappen we het jaar af met onze jaarvergadering 2020. We nemen afscheid van bestuurslid 
Agnes Boelens – Brouwer en Tess Douwsma komt het bestuur versterken.  Na een gezellige avond kan het jaar 
vol plannen en activiteiten voor Dorpsbelang Nes beginnen.  

De Corona Pandemie gooit voor alle activiteiten van het Dorpsbelang roet in het eten.  Een ieder wordt 
teruggeworpen op zichzelf en alle evenementen op het eiland gaan niet door.   

Toch willen we jullie laten weten wat er wel en niet gedaan is in 2020; 

Om toch iets te doen is er voor de jeugd en oudere jeugd van Nes een fotospeurtocht uitgezet en wie de goede 
antwoorden inleverde kon bij Bakkerij de Jong een ijsje afhalen.  Er is goed gebruik gemaakt van de speurtocht.  

De gesprekken en overleggen met de gemeente gingen zo veel als mogelijk face –to –face en soms digitaal 
door. We hebben de gesprekken gevoerd over de afronding van de revitalisering van Nes, de verlichting van de 
Toren, problematiek bevoorradingsverkeer en taxi’s, overlast van fietsen in het centrum, uitbreidin/overlast 
terrassen, personeelsverblijven in woningen, het verplaatsen van de pomp naar Torenhoogte,  
hemelwateroverlast bij het Noorderlichting aan de Worteltuin en handhaving in het algemeen 

Samen met de gemeente Ameland  en de jeugd van de Kardinaal de Jongschool en de Burgemeester 
Waldaschool hebben we  heel veel bloembollen geplant op Torenhoogte.  In het voorjaar 2021 staat het er 
vrolijk bij.  

We kunnen niet zonder onze vrijwilligers, dankzij een van hen hebben we een heel mooi nieuw Joop Edes 
bankje op de Afslag.  

Dat Ameland in de Coronapandemie ook heel mooi van boven is hebben we kunnen zien op de Dronebeelden 
die Omrop Fryslân heeft gemaakt. Dorpsbelang Nes heeft bij de Loods ook een mooie krijttekening gemaakt.  

Vanuit gezamenlijke dorpsbelangen en de gemeente Ameland was er de oproep  om 75 jaar bevrijding op 
Ameland in 2020 groots te vieren.   De plannen lagen er,  versierde wagens met bevrijdingsfeest in Nes op 5 
mei, in  juni een muzikale avond met alle muziekverenigingen van Ameland die mee wilden doen.. Het idee is 
om de festiviteiten een jaar uit te stellen naar 2021.  

De intocht van de Sint is anders dan andere jaren. In overleg met de andere dorpsbelangen heeft de Sint een 
rondje door elk dorp gemaakt en is er voor alle kinderen de mogelijkheid om thuis, vanuit de tuin, even naar de 
Sint te zwaaien.   

Ondanks al onze mooie plannen hebben we dit jaar ook geen zomermarkten kunnen organiseren,  is de Kermis 
ook aan onze neus voorbij gegaan en hebben we ook geen Eindejaarskuier gehouden.  

We gaan voor het jaar 2021! 

 



Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Nes 2022 
7 

 

 

JAARVERSLAG 2021 

Alle plannen en activiteiten zijn gepland voor het jaar 2021. Helaas gooit de wereldwijde Covid-19 
pandemie nog steeds roet in het eten.  Het eerste dat in januari niet door kan gaan is de 
jaarvergadering want we mogen niet bijeenkomen.  Het bestuur houdt zichzelf voor van uitstel komt 
geen afstel want we willen als bestuur de verbinding blijven zoeken met het bewoners van het dorp, 
het eiland en de toeristen.  Helaas komt van heel veel evenementen dit jaar wel weer afstel.  

Geen gezellige zomermarkten in Nes, geen bevrijdingsfestiviteiten die afgesproken waren in 2020 en 
ook geen Oudejaarskuier. Afstand houden van elkaar is en bleef het devies. De anderhalve 
metermaatschappij en de vele verplichtingen op het gebied van toezicht maken het niet alleen bijna 
onmogelijk maar ook minder leuk om te organiseren en hier ook vrijwilligers bij te vinden.  

Gelukkig hebben we in het voorjaar een vrolijk en kleurrijk Torenhoogte. De bollen die in december 
2020 zijn geplant komen mooi op en we hebben lang plezier van de bollen.   

We kunnen gelukkig in overleg met de gemeente en onze vaste groep opbouwers, tappers en 
afbrekers wel een avond een Dorpsfeest op de vertrouwde plek op de Strandweg organiseren.  Er 
waren restricties aan aantallen en tijden maar toch hebben alle bezoekers een fijne avond. Het weer 
hielp mee en de bands waren top.  Iedereen was blij dat er weer wat gezelligheid mogelijk was. 

De intocht van de Sint kon ook dit jaar weer op de alternatieve manier plaatsvinden. De Sint kwam 
wederom niet aan op de Pier van Nes maar maakte een route door de dorpen. Gelukkig had hij dit 
jaar weer wat meer Pieten mee mogen nemen naar Ameland en werd deze dag in november een 
dolle boel.  

In verband met de lockdown in december hebben we helaas de Oudejaarskuier weer over moeten 
slaan.  

De overleggen met de gemeente, overige dorpsbelangen en de bezoeken aan het Veerbootcafé en 
meedenken met nieuw beleid voor Ameland hebben zo goed en zo kwaad als dat ging (soms digitaal) 
doorgang gevonden. We hebben onder andere meegedacht bij de aanpassingen aan het 
Hagedoornveld, de bereikbaarheid van Ameland, effecten van de Corona-maatregelen, horeca- 
detailhandel beleidsplan, vervoersvisie voor Ameland, de verkamering van woningen, parkeren in de 
bermen en het instellen van een 4 mei-comité, verschillende onderzoeken bij de Waddencampus 
over De Vleijen. Ook hebben we als Dorpsbelang meegewerkt aan een eilandbreedproject voor het 
uitvoeren van Warmtescans bij alle woningen in Nes,  de inwoners van Nes  krijgen de resultaten van 
de warmtescan van hun woning en een set Ledlampen van de gemeente en het Dorpsbelang. 
Dorpsbelang Nes is ook deelnemer aan de adviesgroep van Rijkswaterstaat voor de lange termijnvisie 
voor de verbinding van Ameland met de vaste wal.  
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In overleg met de gemeente is de Loods van Dorpsbelang beschikbaar gesteld als test- en priklocatie 
voor de GGD.   

In 2021 kwam er ook een wetswijziging dat besturen beter hun besluiten en het toezicht op  
financiën moeten verbeteren en dat er geen criminele praktijken en transparante besluiten moeten 
worden genomen. Wij hebben daarom verschillende discussies gehad over onze statuten en 
huishoudelijk reglement, ons ledenbestand en de manier van inrichten van het twee ogen principe 
op financiën.  Uit deze discussie is gebleken dat er nog wel wat verbeterpunten op dit vlak zijn. Er 
komt in 2022 een extra ledenvergadering voor het updaten van onze statuten, er wordt gewerkt aan 
een nieuw ledenbestand en de contributie van het Dorpsbelang gaat vanaf 2022 via een 
incasso/machtiging.   Via de clubsupport van de Rabobank hebben we hier een mooi steuntje voor in 
de rug gekregen.   

Als Dorpsbelang moet je tegenwoordig aanwezig te zijn op sociale media.  We hebben de 
voorbereidingen getroffen om 2022 in een nieuw jasje te starten. Er wordt gewerkt  aan een nieuwe 
website, een nieuw logo, aanwezig op Facebook en Instagram en een update van de 
publicatieborden aan de Strandweg en de Kerkstraat.    

Het bestuur heeft ondanks het feit dat bijna alle evenementen niet door zijn gegaan niet stil gezeten.   
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ACTIVITEITEN 2022 

 

18 maart  Jaarvergadering 
2 mei Kofferbakverkoop 
3 mei Voorjaarsmarkt 
4 mei Dodenherdenking 
5 mei  Bevrijdingsfeest 
14 mei Kinderkermis 
13 juli Zomermarkt 
27 juli Zomermarkt 
3 augustus Kinderbraderie 
10 augustus Zomermarkt 
24 augustus Zomermarkt 
2 september Kermis 
3 september Kermis 
18 oktober Kofferbakverkoop 
19 november Intocht Sinterklaas 
30 december  Oudejaarskuier  
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Kijk voor meer informatie op 

www.dorpsbelangnes.nl 

of onze pagina op facebook en instagram 

 

Nessemer en nog geen lid?  

Het machtigingsformulier om lid te worden staat op onze website 
vul het in en lever het in bij het bestuur! 


