
 

 

 

 

Verslag  

Algemene Ledenvergadering  

18 maart 2022 om 20.00 uur in De  Toel 

Aanwezig:  

Marrit Brouwer, Bianca Klarenbeek, Peter Raadjes, Jits Metz, Margriet van der Schaaf, Alet 
Doornbos, Theo Faber, Piet IJnsen Leo Pieter Stoel, Emo Bolt, Henk Hudepool, Ignatia Metz,  
Heleen van Meurs , Regina Beijaard, Jan Pieter ter Schure, Frans ter Schure, Jan Oud , Martijn 
Boelens, Aukje Mosterman, Jan Poog, Arno Moll, Lammy Schrik, Gerlof Metz, Elianne Metz, Prem 
Brouwer, Franklin van Veelen, Jan Kienstra,  Peter,  

Afwezig met kennisgeving: Theo Pijpers, Dirk Beijaard, Leo Spoelstra, Rudy de Haan, Tess 
Douwsma, Hans Kuperus, Wietske Beijaard.  

Bestuur: Tonnie Overdiep, Albert Knecht, Peter Heersema, Jester Nynke Schoustra,  

AGENDA: 

1. Opening 

Voorzitter Tonnie Overdiep verwelkomt de aanwezigen in de Toel.  Hotel de Jong gaf aan dat het in 
verband met drukte lastig werd om daar nu de jaarvergadering te houden. Daarom zijn we dit jaar 
uitgeweken naar de Toel. Afgelopen twee jaar waren bijzondere jaren. Helaas weinig activiteiten voor 
heel veel verenigingen Corona impact  op de Amelander Samenleving, niet alleen voor de bewoners 
maar ook voor de ondernemers en alle stichtingen en verenigingen. Ook het bestuur van 
Dorpsbelang heeft door de Corona haar activiteiten moeten staken. Het bestuur heeft toch de 
mogelijkheden gezocht die er waren. Achter de schermen zijn met hulp van Sander Kiewied een 
nieuw logo en nieuwe website online gezet.  We hebben veel overleggen (digitaal) met gemeente en 
anderen toch door kunnen laten gaan. Door de versoepeling van de regels hebben we wel een 
dorpsfeest in Nes kunnen organiseren om weer wat gezelligheid in het dorp te brengen. Afgelopen 
jaren hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal dorpsgenoten en dierbare vrijwilligers.  
Gelukkig is er ook uitbreiding van kleine en nieuwe dorpsgenoten.  

Huishoudelijk mededelingen  
Koffie, thee en een consumptie krijgt u van dorpsbelang.  
Om 11 uur moet de Toel dicht zijn, Peter en Lammy staan deze avond  helpen de Toel vanavond.  
 
 
 



Mededelingen en ingekomen stukken 
Het bestuur heeft een informatie Ruiterroute tussen Westerpad en Nesserbos gekregen van het 
bestuur van de Men en Rij-vereriging.  Wie meer informatie over dit project wil kan contact 
opnemen met Gunda Brunotte.  
 
2. Notulen ledenvergadering van 17 januari 2020  
Ignatia Metz geeft een kleine aanvulling over het afval dat op straat te vinden is. Ze heeft met een 
klas van de Burgemeester Waldaschool een stuk langs de rondweg schoongemaakt en vraagt de 
gemeente om aandacht voor het zwerfafval ( restanten bouwafval en plastic) van bedrijven langs de 
rondweg. Wethouder Faber geeft aan hier aandacht bij de buitendienst voor te vragen.   
 
3. Jaarverslag 2020 en 2021  
De jaarverslagen voor 2020 en 2021 worden goedgekeurd door de vergadering. 
 

4. Financieel verslag penningmeester en mededeling “Stichting Onroerende Zaken Dorpsbelang 
Nes” 

De penningmeester geeft aan dat er door de Corona  en het niet door gaan van de activiteiten 
financieel lastige jaren zijn geweest.  

2020 negatief saldo – van 4500 euro.  Wietske Beijaard heeft de gegevens goedgekeurd.  

2021- > verzoek om loods te verhuren aan de GGD daardoor werd 2021 toch nog een financieel   

Aandachtspunt voor de financiën is de jaarlijkse bijdrage van de inwoners. Deze wordt nog niet 
automatisch geïnd en daarom ook na herhaalde acties niet altijd door een ieder betaald. Dit jaar gaan 
we over op een automatische inning en hopen we weer wat meer vet op de botten te krijgen en 
mooie dingen voor het dorp te doen.  

5. Begroting 2022  
De begroting wordt door de  vergadering  geaccordeerd.  
 
6. Verslag en benoeming kascommissie 
Dit jaar heeft Arno Moll heeft de kas gecontroleerd.  Arno verleend Dechargé aan de 
penningmeester.  Omdat de kascommissie eigenlijk uit twee leden moet bestaan vraagt de voorzitter 
wie deze taak volgend jaar met Arno Moll wil uit voeren.  Jan Pieter ter Schure biedt zich aan.  
 
7. Bestuursverkiezing 
De voorzitter geeft aan dat het jammer is dat de nestor van het bestuur, Albert Knecht, het bestuur 
wil verlaten. Sinds 2011 zit hij in het bestuur.  Het laatste jaar gaven Albert het gevoell van laat de 
jongeren het maar doen. Albert was een toegewijd penningmeester en heeft veel voor het bestuur 
en het dorp kunnen doen vanuit deze rol.  Durfde wel goed te zeggen dat de hand op de knip 
gehouden moest worden.  Hij wordt bedankt met bloemen en een bon.  
Afgelopen periode hebben  Franklin van Veelen en Prem Brouwer ons achter de schermen al 
versterkt. Ze willen ons graag ondersteunen,  hebben nieuwe frisse ideen en willen van alles 
oppakken.  De voorzitter vraagt dan ook aan de leden of ze het goed vinden dat Prem en Franklin 
ons komen versterken.  Met applaus worden Franklin en Prem het bestuur gekozen.  
 
 



Marktmeester. 
Arno Moll was altijd de administratieve man die achter de marktmeesters alles regelde.  Arno heeft 
aangegeven te willen stoppen.  Met applaus krijgt ook Arno Moll een mooi bos bloemen voor al zijn 
werkzaamheden.  

We hebben nog geen nieuwe marktmeester op om administratief vlak Gert Willem Nagtegaal te 
ondersteunen dan kun je je melden bij het bestuur.  

8. Activiteiten seizoen 2022 

Bevrijdingsdag is de planning dat dit als vanouds gevierd wordt. Er is wel gevraagd om prudent om te 
gaan met de oorlog in de Oekraïne.  Hier wordt in overleg met Dorpsbelang Buren invulling aan 
gegeven  

Verkennende route door het dorp  - over de plaatsing van de marktkramen in het dorp. Volgens de 
heren moet dit kunnen.  

- Bloembakken worden in overleg met de gemeente verplaatst.  Wordt wel iets lastiger maar 
nieuwe route.  

- Roggefeest is geen feest van het Dorpsbelang. Als je daar meer informatie wilt hebben 
verwijzen we naar het bestuur van het Roggefeest. We hebben gehoord dat er sprake is van 
twee dagen maar inhoudelijk kunnen we hier niets over zeggen.  

Pauze met een lekker hapje en een drankje. 

9. Dorpshuis  

We zitten deze avond in de Toel . SCW Ameland staat op dit moment in het middelpunt van de 
belangstelling bij de Raad.  Wethouder IJnsen krijgt het woord.  Geeft aan dat hoe onderzoek naar 
hoe vorm te geven aan een verbetering van het Welzijnswerk op Ameland. 

Een van de opties is om het SCW en Cammingahuus en Wantij samen te voegen.  Dit is onderzocht 
echter is dit niet gelukt.  College bezint zich op hoe nu verder.  

SCW kwam niet in aanmerking voor Coronasteun.  Directie is verdwenen en bestuur is ook niet 
meer volledig.   Er is nu een interim directie en regie ligt bij de gemeente.  Welke mogelijkheden er 
nu zijn wordt nu nader onderzocht.  Toel en ons Hol worden professioneel gerund. Dorpsbelangen 
Buren en Ballum draaien op vrijwilligers ook het dorpshuis.  IN Nes en  Hollum zou dit ook moeten 
kunnen maar hoe vorm te geven.  Speelt ook nog mee dat er in Nes het gebouw deels gehuurd 
wordt van de Kerk en dat het college de huur heeft opgezegd, zodat er niet een automatische 
verlening van het contract met de kerk plaats gaat vinden. Er zijn gesprekken met de kerk en er is 
wel weer een mondelinge overeenkomst om de komende twee jaar verder te kunnen en de tijd te 
nemen om te onderzoeken wat er moet gebeuren hoe het Sociaal Cultureel werk eventueel anders 
in te vullen.  

Wat is het plan als het  SCW weg valt vraagt Heleen van Meurs. Wethouder geeft aan dat nog niet 
aan de orde is. Uitbesteden van het welzijnswerk is een optie maar en invulling op het eiland en door 
het eiland is ook mogelijk.   

De functie van het dorpshuis de Toel moet gedragen worden door het dorp. Het is de vraag of en 
hoe het dorp de dorpshuisfunctie van de Toel draagt.  Er wordt veel gebruik van gemaakt door 



verenigingen maar kan de functie ook meer vrijwillig ingevuld worden en zijn daar dan ook mensen 
voor.  En willen deze vrijwilligers deze verantwoordelijkheid ook.  

Voorzitter Tonnie Overdiep stelt voor om vanuit het dorpsbelang een bewonersavond te 
organiseren waar de gemeente ook bij is. Tijdens deze avond kunnen we elkaar op de hoogte 
brengen van wat er speelt en duidelijk krijgen welke wensen en behoeften er liggen bij gebruikers en 
van de Toel en de bewoners van Nes .  

Op korte termijn komt nieuwe informatie vanuit de gemeente dan gaan we deze avond organiseren.  

 

10. Funerair Erfgoed Ameland  een toelichting door  Pieter Jan Borsch 

Pieter Jan geeft een toelichting op de begraafplaatsen en bijzondere stenen van Ameland en over de 
open dag van funerair erfgoed op Ameland.  

11. Mededelingen dorpencoördinator Hans Kuperus 

Hans Kuperus is afgemeld.  Wethouder Theo Faber neemt de honneurs waar en zal de vragen die er 
in de vergadering zijn over Nes beantwoorden.  

 Jan Kienstra stelt een vraag over een boom  - wat is het onderhoudsplan van de bomen. 
Wethouder Faber - >  geeft aan dat er op verschillende plekken op Ameland in de storm 
problemen zijn geweest. Er is vanuit de gemeente een extra ronde om de bomen te bekijken.  
Wat kun je doen aan vernieuwing.   Er wordt een slag gemaakt om te kijken hoe je hier mee om 
gaat.  Dorpsbelang houdt dit wel warm bij de gemeente.   Jan Pieter Ter Schure geeft aan dat de 
Specialisten moeten in een bredere tijdsspanne komen om een bredere kijk op de bomen te 
kijken. Kijken naar leeftijd, krans en grootte van de boom.  

 Snoeien en bomen op de erfgrens. - >  veiligheid staat voorop.  Culture waarde gaat niet boven 
veiligheid.   Bianca Klarenbeek wordt hierover doorverwezen naar de gemeente.  

 Fietsen in Nes. Bebording van fietsparkeerplaatsen  - is nog steeds niet geregeld.  Met name 
Noordkant van Nes is  dat heel erg.  Gemeente moet nader nadenken over hoe we dit kunnen 
oppakken.  Ignatia Metz en Heleen van Meurs geven dit aan.  Opvoeden van groepsleiding in de 
fietsen.  Wethouder gaat hier met de fietsverhuurders en de groepsverblijven over in gesprek.  

 Fietsenstalling bij de boot -  Dit kan verbeterd worden – gesprek met Arriva om bushalte op te 
offeren en nieuwe fietsenrekken. Gemeente kijkt hier nog even na.  

 Invalideparkeerplek dichter bij de boot zijn daar mogelijkheden voor om dit aan te passen. De 
wethouder geeft aan dat hij hier op dit moment geen mogelijkheden voor ziet.  

 Miedeweg, wat gaat er daar gebeuren  met de afvoer van regen water.  – Gemeente geeft aan dat 
de Miedeweg aangepakt gaat worden zodra de bouwwerkzaamheden daar voorbij zijn.  

 E-choppers is een drama binnen en buiten het dorp -  hierover is overleg met de 
fietsverhuurders en mogelijk komt hier een convenant over. Gemeente kan ze formeel niet 
weren want ze mogen de weg op. De infrastructuur is hier niet op aangepast.  

 Bloembak verplaatsen bij een uitrichthoe krijg ik dat voor elkaar.  Hier is overleg over nodig dit 
kan worden opgenomen met de afdeling.    

 Jan Poog, Haven - > Leugenbankje is weggewaaid. Er komt een nieuw Leugenbankje.  
 
  

  



12. Rondvraag 
Jan Kienstra geeft de complimenten aan het bestuur voor al haar werkzaamheden 
Henk Hudepool: Statuten van het dorpsbelang en de nieuwe regelgeving -> het bestuur is zich hier 
van bewust en is reeds in overleg met notaris.  
Heleen van Meurs :  Zomermarkten – braderie waarom is deze naam veranderd.    
Heleen van Meurs : Hoe is de planning en de plaatsing van de markten  ook de Rixt van Doniastraat 
hier eventueel hier ook te gebruiken.  Tonnie en Heleen gaan hierover in overleg.  
Peter heeft een mededeling over de kermis met de dorpsbelangen van Ballum en Nes is afgesproken 
dat de eindtijd 01.00 is en niet later.   
 
13. Sluiting 
De voorzitter dankt de leden en de belangstellenden voor hun inbreng en hun aanwezigheid en 
bedankt Lammy en Peter voor hun inzet voor deze avond.   
 
 

 

www.dorpsbelangnes.nl 

 


