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Jaarverslag Stichting Dorpsraad Alem 2017
Op donderdag 2 februari 2017 hebben we onze 6e algemene dorpsvergadering gehouden in dorpshuis
De Drie Linden. Namens het college van B&W was wethouder Gerard van den Anker aanwezig vooral
om ons inzicht te verschaffen in Deltaplan Bedijkte Maas en het Maasoeverproject.
Het bestuur heeft in 2017 11x vergaderd en de onderwerpen die in 2017 aan bod kwamen hebben wij
in dit jaarverslag gerubriceerd volgens het bestaande dorpsplan. Dit dorpsplan kunt u raadplegen op
het onderdeel dorpsraad op www.dorpalem.nl.
Jaarlijks verstrekt de dorpsraad 1 à 2 nieuwsbrieven. In 2017 werd in mei een nieuwsbrief uitgebracht.
Veel onderwerpen komen in dit jaarverslag aan de orde. Alle nieuwsbrieven zijn op onze website
geplaatst. Kort nieuws wordt frequent op onze facebookpagina Stichting Dorpsraad Alem geplaatst.
1. Woningbouw
Al nadat de laatste zes woningen aan Boerenerf opgeleverd waren hebben wij ons gefocust op
nieuwe woningbouw in Alem. In 2016 was al bekend dat we van de gemeente Maasdriel weinig
konden verwachten. Wethouder Van den Anker heeft dat in een gesprek op het gemeentehuis
verwoord, ondanks dat wethouder Huizinga in zijn toespraak bij het opleveren van de eerste 11
woningen aan Boerenerf had gesteld dat Alem nooit meer een periode van bouwstilstand mocht
meemaken. Hij zei dat er een plan moet komen dat voor meerdere jaren kan voorzien in woningbouw
naar behoefte in Alem. Het bestuur van de dorpsraad heeft zelfs een zevental plaatsen bekeken voor
nieuwe woningbouw en dit voorgelegd aan de gemeente met de suggestie om mee te denken in
oplossingen en niet in beperkingen. Wij hebben ook aftastende gesprekken gevoerd met
aannemingsbedrijf Van Boxtel en potentiële grondeigenaren.
Wij zijn van mening dat woningbouw een eerste vereiste is om concreet invulling te geven aan het
begrip leefbaarheid in alle kernen en deze taak hoort bij de gemeente. Wij hopen dat de nieuwe
verkiezingen een heroverweging zal losmaken zodat ook Alem mee zal gaan met de positieve
economische ontwikkelingen.
2. Basisvoorzieningen
Deltaplan Bedijkte Maas. Gemeente Maasdriel is aangesloten bij het koploperproject Maasoeverpark.
Vorig jaar heeft wethouder Van den Anker de nodige toelichtingen verstrekt op de plannen die
mogelijk voor Alem op stapel staan. Wij worden door de gemeente, door wethouder Van den Anker,
prima op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, maar na de vorige algemene dorpsvergadering
valt er tot op heden geen nieuws te vermelden. Wij blijven uiteraard alert.
Vorig jaar schreven wij al dat de basisschool een stichting (met ANBI-status) heeft opgericht. Een
ANBI status kan voor de school van toegevoegde waarde zijn. Dit kan onder meer van betekenis zijn
voor het (voortzetten van) vrijwilligerswerk, maar ook in het kader van het ontwikkelen van nieuwe
projecten die buiten het schoolbudget vallen. Ook de dorpsraad maakt deel uit van deze stichting.
Margriet is toegetreden tot het bestuur van deze stichting.
Tijdens de inwonersavond op 6 juni 2017 heeft Wiel Maessen opgemerkt dat de mobiele
bereikbaarheid in Alem niet best is en heeft aangestuurd op een onderzoek naar de mobiele
telefoondekking. Dit onderzoek is inmiddels door de Dorpsraad uitgevoerd en wij beraden ons over de
uitkomsten en conclusies.
3. Verenigingen
Het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Maasdriel baart ons zorgen. De aanpassing had al een
aantal jaren eerder moeten plaatsvinden maar gelukkig heeft de gemeenteraad daar een stokje voor
gestoken. Ons is de echte reden waarom dit veranderd moest worden onbekend. Was het dan niet
goed of kwam men tot de conclusie dat de subsidies niet rechtvaardig waren verdeeld? Hier hebben
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we nog geen antwoord op gekregen en wij volgen dit samen met een aantal Alemse verenigingen die
zich hier ook zorgen over maken. Met name Fanfare Alem. Wij blijven dit kritisch volgen.
M.b.t. de jeu de boulesbaan houden wij contact met de vrijwilligers c.q. gebruikers en wij faciliteren
hun als blijkt dat er zaken nodig zijn. In 2017 hebben wij samen met die vrijwilligers en het team van
de Odradaschool in prima overleg met de gemeente kunnen zorgen voor een adequate
regenwaterafvoer, waarbij meteen het plassenprobleem op de parkeerplaats van de school kon
worden opgelost.
4. Veilig, sociaal en groen
De water- en stroomvoorziening op het plantsoen bij Het Hart van Alem zijn in de loop van 2017
overgedragen aan de grootste gebruiker namelijk Stichting Alemse activiteiten die o.a. de kermis en
de activiteiten op Koningsdag organiseert. De gemeente zal binnenkort een haag plaatsen rond deze
nutsvoorzieningen.
De AED-groep in Alem telt momenteel 23 vrijwilligers, waarvan er 18 aangesloten zijn bij hartslag.nu.
Extra burgerhulpverleners zijn altijd welkom. Half april wordt er weer een herhalingscursus en een
beginnerscursus georganiseerd. Je kunt je na de cursus altijd aanmelden bij hartslag.nu. Hier kun je
jezelf registreren en vervolgens ook de app instellen op de telefoon. Op deze manier worden
vrijwilligers die in de buurt zijn gewaarschuwd via een SMS bericht wanneer de AED ingezet moet
worden. Voor informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Annette Verschuure
(a.verschuure6@upcmail.nl) of Lian van Boxtel (j.boxtel78@upcmail.nl).
Jaarlijks coördineert Lian de schoonmaakacties in en rond ons dorp in samenwerking met vele
vrijwilligers en de kinderen van de basisschool. De gemeente faciliteert ons daarbij. Op 21 maart staat
weer een schoonmaakactie gepland, waarbij de Jan Klingenweg gezien de vervuiling mogelijk in
aanmerking komt. In 2017 heeft de gemeente in overleg met ons een drietal grote afvalbakken
geplaatst bij bankjes aan wandelroutes in Alem (bij het plantsoen, in De Steeg en onder aan de Sint
Odradastraat). Ook dit draagt weer bij aan het tegengaan van zwerfafval.
N.a.v. een door de gemeente georganiseerde inwonersavond op 6 juni 2017 is er een werkgroep
Verkeersveiligheid geformeerd die vervolgens de onveilige situaties in Alem in beeld heeft gebracht.
Afgesproken werd dat de dorpsraad dit zou coördineren en dat zij het resultaat aan de gemeente
zouden aanbieden. Dit is inmiddels gebeurd; het college van B&W is op de hoogte en het tijdstip komt
goed uit want op het gemeentelijk investeringsplan staat dat de Veerweg moet worden aangepakt en
moet worden omgevormd tot een 60 km weg. De snelheid van het verkeer op de Veerweg, met name
bij de kruisingen was een van de voornaamste punten die de werkgroep had gesignaleerd.
De gemeente heeft laten weten dat zij de te nemen verkeersmaatregelen goed vooraf zal bespreken
met de dorpsraad.
Naast nieuwe acties, lopen ook bestaande acties gewoon door, zoals het bijhouden van de website en
facebook, de veilige buurt app, het plaatsen van de Kerstverlichting, enz.
Nog steeds verwelkomen wij nieuwe inwoners met een welkomstbrief en een ansichtkaart van Alem.
In de brief staat allerlei informatie over ons dorp. Regelmatig horen wij terug dat dit warme welkom erg
op prijs wordt gesteld.
5. Behoud van cultureel erfgoed
Een van de hoogtepunten in het afgelopen jaar was de officiële presentatie van het Boek Alem op 24
november 2017. Het 1e exemplaar is, onder grote belangstelling in het dorpshuis, aangeboden aan
burgemeester Henny van Kooten. Gerard en Margriet van de dorpsraad hebben er het laatste jaar
samen met Gerrit Verkuil hard aan gewerkt en het resultaat is prachtig. 400 Exemplaren zijn er
gedrukt en deze zijn nagenoeg allemaal verkocht voor een heel vriendelijke prijs van € 12,50 per stuk.
Een geweldig resultaat met dank aan de sponsoren zoals het Sociaal Cultureel Fons Maasdriel, de
gemeente Maasdriel via de actie “goed idee, doe er iets mee” en het Coöperatiefonds van Rabo
Bommelerwaard.
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Voorafgaand aan de boekpresentatie hebben alle Alemse verenigingen zich op die avond uitstekend
gepresenteerd voor met name nieuwe Alemse inwoners. Ook dit was een item wat voortkwam uit de
bewonersavond op 6 juni 2017.
Het Klompenpad het Alemschepad wordt goed gebruikt en dat is mede te danken aan het uitstekende
onderhoud door een handvol vrijwilligers. In het voorjaar komen deze vrijwilligers bijeen bij de nieuwe
coördinator Herold Verschuure om de stand van zaken m.b.t. het klompenpad door te nemen.
Vandaag heeft de gemeente in overleg met de dorpsraad een informatief publicatiebord aan deze
route bij de grafheuvel in De Steeg onthuld. Opnieuw een verbetering.
Vanuit de bevolking krijgen wij ook vragen over bijvoorbeeld zonne-energie of het gezamenlijk
verwijderen van asbest. In overleg met andere Maasdrielse dorpsraden is het onderwerp
duurzaamheid ook te sprake gekomen. Zonne-energie, warmtepompen en asbestverwijdering zijn
mogelijke onderwerpen waar we wat mee gaan doen. In dit verband zijn afvaardigingen van de
Velddrielse dorpsraad en die van Alem bij de gemeente op gesprek geweest. Ook de gemeente staat
aan de vooravond van nieuw te ontwikkelen beleid t.a.v. duurzaamheid. In dit verband is afgesproken
dat dorpsraad Alem samen met de gemeente een pilot gaat draaien. Voorzitter Gerard van Mook zal
hier vandaag meer over vertellen.
Wij zijn in de loop van 2017 ook te gast geweest bij de gemeente i.v.m. een gemeentelijke
inspraakavond over de bestuurlijke toekomst van de Bommelerwaard. Margriet heeft daar onze visie
verwoord. Als er toch stappen worden gezet tot verdere samenwerking dan kan dat maar tot een
conclusie leiden en dat is gemeentelijke herindeling. Als dit niet de bekende stip op de horizon is dan
vragen wij ons af in hoeverre samenwerking nog wel zinvol is.
In mei hebben wij afscheid genomen van bestuurslid Ton Steenbekkers. Daarbij hebben we kunnen
genieten van de inmiddels bekend Alemse bevertocht in een geweldig mooi stukje natuur. Verder
hebben we de afscheidsreceptie bezocht van scheidend basisschooldirecteur Riet Hooijmans, waarbij
de positieve samenwerking met onze basisschool nog eens werd onderstreept.
Wij willen dit graag zo houden. Ook hebben we de receptie bezocht van de Stichting Alemse
Activiteiten die in 2017 haar 25-jarig bestaan vierde.
Vorig jaar schreven wij dat de dorpsraad aan de vooravond staat van een nieuw op te stellen
dorpsplan. Wij hebben gewacht totdat onze werkzaamheden m.b.t. het Boek Alem waren afgerond en
wij zullen binnenkort starten met het maken van een nieuw dorpsplan. Naast een tweetal
bestuursleden van de dorpsraad hebben een viertal dorpsbewoners spontaan hun medewerking
toegezegd om een nieuw dorpsplan te maken.

Voor akkoord:

voorzitter G. van Mook.

Secretaris H. Hanegraaf.
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