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Jaarverslag Stichting Dorpsraad Alem 2015 
 
 

Op donderdag 22 januari 2015 hebben we onze 4e algemene dorpsvergadering 
gehouden in dorpshuis De Drie Linden. Het voltallige college van B&W van Maasdriel 
was hierbij aanwezig en heeft zich voorgesteld en op heldere wijze duidelijk gemaakt 
wat hun individuele portefeuille behelst. Ook hun inbreng m.b.t. Deltaplan Bedijkte 
Maas werd op prijs gesteld door de aanwezigen.  
 
Het bestuur heeft in 2015 11x vergaderd en de onderwerpen die in 2015 onze 
aandacht hadden hebben wij in dit jaarverslag gerubriceerd conform het geldende 
dorpsplan. Dit dorpsplan kunt u ook vinden op www.dorpalem.nl op het onderdeel 
dorpsraad.  
Jaarlijks verstrekt de dorpsraad 1 à 2 nieuwsbrieven. In 2015 werd een nieuwsbrief 
uitgebracht in mei. Veel onderwerpen komen terug in dit jaarverslag. Ook de 
nieuwsbrieven kunt u terug lezen op de website. 
 

1. Woningbouw 
Op vragen n.a.v. het verhoogd aanbieden voor verkoop van huurwoningen gaf 
Woningstichting Maasdriel begin 2015 te kennen niet in te zijn voor het bouwen van 
huurwoningen in Alem omdat er volgens hen eenvoudigweg geen belangstelling is 
 
In de 2e helft van 2015 zijn de laatste 6 woningen gebouwd aan Boerenerf en ons 
bereikte het bericht dat deze woningen ook allemaal verkocht zijn.  
Na voltooiing van deze woningen is het voor ons van belang om gesprekken te 
openen met het college om te komen tot een nieuw woningbouwgebied waar Alem 
nog jaren mee vooruit kan. Het eerste gesprek met wethouder Van den Anker heeft 
al plaats gevonden en wij zijn bezig om beoogde locaties in beeld te brengen. Wij 
gaan hierbij uit van het beoordelen vanuit mogelijkheden en niet van 
onmogelijkheden op voorhand. Wij hopen dat de verkiezingsbelofte van letterlijk alle 
partijen, nl. leefbaarheid in alle kernen ook voor Alem zal gelden. 
 

2. Basisvoorzieningen 
Zwemmen in De Steeg. Op de plaats waar vroeger veel in de Maas gezwommen 
werd hebben we met een aantal vrijwilligers het strandje schoongemaakt van 
overbodige begroeiing. Er is contact opgenomen met eigenaar Staatsbosbeheer en 
er is een principe-afspraak gemaakt. De bedoeling was om voor de jeugd een leuke 
zwemplak te creëren. Echter ook de wat oudere jeugd, en niet alleen uit Alem, 
maakte al gebruik van deze plek. Er wordt vooral in de weekenden gekampeerd, 
gevist, wat gedronken, enzovoorts. Kortom niet de door ons gewenste ontwikkeling. 
Wij zullen voor de zomer 2016 bezien welke mogelijkheden er zijn. Wilbert van Boxtel 
gaat dit voorjaar kijken hoe we een deel van het strandje kunnen inzaaien met gras 
om een aantal ligplekken te maken. 
 
 

http://www.dorpalem.nl/
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Deltaplan Bedijkte Maas. Vorig jaar nog wist projectleider Bedijkte Maas, Ben van 
den Reek van provincie Noord-Brabant te vertellen dat het open maken van de oude 
Maasmeander bij het voetbalveld tot de voorkeursstrategie behoorde.  
Op dit moment is ons niet helemaal duidelijk waar we aan toe zijn. Zit het nog in de 
voorkeursstrategie en wordt in de loop van 2016 duidelijk dat er daadwerkelijk gelden 
voor worden vrijgemaakt? Wanneer zou e.e.a. kunnen plaatsvinden? Op korte 
termijn of toch pas ergens net voor 2030? Of zit het niet meer in de 
voorkeursstrategie? De gemeente Maasdriel is aangesloten bij het koploperproject 
Maasoeverpark en vanuit die invalshoek hopen wij tijdig en juist geïnformeerd te 
worden, zodat wij via o.a. onze nieuwsbrieven jullie op de hoogte kunnen stellen.  
 

3. Verenigingen 
Stichting Dorpsraad Alem maakt nog steeds gebruik van de website 
www.dorpalem.nl en wij willen jullie wijzen op het feit dat deze site kan ook door 
andere verenigingen, instellingen en burgers worden geraadpleegd en gebruikt.  
 
De jeugdsoos in dorpshuis De Drie Linden heeft ook in de 1e helft van 2015 duidelijk 
in een behoefte voorzien. Deze jeugdsoos vindt plaats elke 1e zaterdag van de 
maand m.u.v. de Carnavalsperiode en de zomervakantie. Tot de zomervakantie 
waren er opkomsten tussen 180 en 260 personen. Na de zomervakantie trok met 
name de oudere jeugd weg en de opkomst werd snel minder. Ook het aantal 
vrijwilligers werd lager. In december waren er nog slechts 15 bezoekers. In overleg 
met het beheer van het dorpshuis is besloten de soos (al dan niet tijdelijk) te 
stoppen. 
 
In december 2014 is een eerste brief uitgegaan naar de Alemse Contactgroep van 
de Hubertusparochie met het verzoek om het stukje grond rechtsachter in de tuin van 
de pastorie te kunnen huren om daar een jeu de boulesbaan aan te leggen. De 
toenmalige gebruiker was meteen bereid om mee te werken en afstand te doen. Met 
name vanuit seniorenvereniging ’t Verzetje is belangstelling voor jeu de boulen, maar 
ook daarbuiten. De Contactgroep ging akkoord maar het Kerkbestuur moet 
beslissen. In de loop van april hebben we mondeling vernomen dat het Kerkbestuur 
er positief tegenover staat. E.e.a. wordt nog op schrift gezet. Na deze actie wordt 
door Danny en Hans begonnen met het maken van een begroting en nagedacht over 
de bekostiging daarvan met o.a subsidies en zelfwerkzaamheid. De ondersteunende 
vrijwilligers zijn Piet Verschuure, Martien de Wilt, Chris van Hezik en Annette 
Verschuure. De aangereikte overeenkomst met het Kerkbestuur is half juli voor 
akkoord teruggestuurd. De aanpak is als volgt. Eerst wordt een reële begroting 
opgesteld en worden op basis daarvan subsidieverzoeken uitgestuurd naar het 
SCFM en het Coöperatiefonds van de Rabobank. De materialen kunnen worden 
gesubsidieerd en het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Helaas moeten we 
wachten op de subsidietoezeggingen voordat we kunnen starten. Ook speelt 
continue het risico dat het Kerkbestuur eventueel overgaat tot verkoop van de 
pastorie en dan kunnen we ons beter richten op een ander locatie.  
 
 

http://www.dorpalem.nl/
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Op 19 september heeft verslaggever Gerrit Groeneveld van het Brabants Dagblad 
via de pers uitvoering verslag gedaan van onze plannen. Eind 2015 hebben wij 
positieve subsidieberichten ontvangen van zowel SCFM als de Rabobank.  
Met deze toezeggingen en het vrijwilligerswerk moet de aanleg van een mooie jeu de 
boulesbaan mogelijk worden. Aan de slag dus. Als eerste werd in de laatste week 
van 2015 het terrein geëgaliseerd (er zat ruim een halve meter hoogteverschil). 
Echter via het Kerkbestuur werden we geïnformeerd om nog even te wachten met 
verdere werkzaamheden omdat er in januari mogelijk verkoopontwikkelingen waren. 
Inmiddels heeft iedereen via de krant kunnen vernemen dat het Kerkbestuur heeft 
besloten om ook de Alemse Hubertuskerk en de pastorie in de verkoop te doen. 
De dorpsraad heeft in overleg met de vrijwilligers besloten om op zoek te gaan naar 
een andere locatie. 
 
N.a.v. het homohuwelijk tussen Paul en Angelo was Omroep Gelderland afgereisd 
naar Alem. Zij waren positief verrast door de activiteiten die in zo’n klein dorp konden 
worden gerealiseerd. Dit was de aanleiding om uiteindelijk bij de dorpsraad de vraag 
neer te leggen om mee te doen aan hun programma “Zomer in Gelderland”, eind 
augustus 2015. Half april werd besloten dat Lian en Peter de voorbereidingen 
konden starten. Een eerste oriënterend gesprek met Omroep Gelderland leverde op 
dat het evenement zou plaatsvinden op de parkeerplaats bij Botel De Maas. Er 
moest een team met een coach worden geformeerd. Wij besloten leden uit Alemse 
verenigingen te vragen en uiteraard de medewerking van Jachthaven De Maas en 
Eetcafé De Maas. Lian en Peter begonnen met een plan van aanpak.  
Zij vergaderden, overlegden met Omroep Gelderland en reisden zelfs af naar 
Arnhem, maar begin juli stond er een team met een coach, dit na enkele 
bijeenkomsten in het dorpshuis. De opdracht voor het team krijgt men pas op de dag 
zelf, 27 augustus. 
Op 20 augustus vond de laatste bijeenkomst in het dorpshuis plaats voordat op 27 
augustus een geweldig geslaagd evenement volgde, ondanks dat wij het slechtste 
weer van alle deelnemende dorpen troffen. Velen van ons deden mee of waren 
getuige van dit grandioos spektakel. Met de onderdelen werd € 912 verdiend en 
daarmee werd Alem als kleinste deelnemer toch knap 3e van de 20 deelnemers. 
In totaal hebben we, na aftrek van alle kosten, netto € 1.420 gewonnen die we gaan 
besteden aan het opknappen van het plantsoen tegenover Het Hart van Alem. 
 

4. Veilig, sociaal en groen 
Een project dat al wat langer onze aandacht heeft, samen met Stichting Alemse 
activiteiten, is het opknappen van het plantsoen tegenover het Hart van Alem. 
Omdat deze plek als dijk wordt gezien wordt van overheidswege (vrij ridicuul) gesteld 
dat er niet mag worden gewerkt van pakweg oktober tot april. Inmiddels is er in goed 
overleg met de gemeente een plan van aanpak opgesteld, waarbij tevens wordt 
voorzien in een stroom- en watervoorziening. De opbrengst van Zomer in Gelderland 
zal hiervoor worden ingezet. Wij hopen met de daadwerkelijke verbeteringen te 
starten in april 2016. 
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In de nieuwsbrief van mei 2015 schreven wij dat we met Heerewaarden en Velddriel 
gaan meehelpen om de openbare ruimten in hun dorpen te beoordelen. De pilot 
burgerschouw. Hoe ziet het openbaar groen er uit, hoeveel zwerfvuil ligt er op straat, 
hoeveel onkruid staat er? In elk dorp zijn acht meetlocaties vastgesteld.  
De dorpsraad heeft inwoners gemobiliseerd. Zij hebben uitleg gekregen over het 
werken met de ‘app Burgerschouw’ en zijn op pad gegaan voor de schouw. 
Inmiddels is duidelijk dat alleen Alem hier nog serieus mee omgaat. De pilot duurt tot 
eind 2015. Wij wachten op het eindresultaat en de conclusie van de gemeente. 
 
Al een aantal jaren staan wij aan de basis voor 1 à 2 schoonmaakacties per jaar. 
Lian heeft regelmatig contact met vrijwilligers en met de basisschool om dit 
schoonmaken te stroomlijnen qua plaats en tijdstip. Het gaat dan vooral om de 
wegen buiten de bebouwde kom en langs de Maasoevers. Op 23 oktober werd er 
weer een schoonmaakactie georganiseerd m.m.v vrijwilligers en 
basisschoolleerlingen. Ook de gemeente werd geïnformeerd i.v.m. het beschikbaar 
stellen van materialen. Inmiddels zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden voor het 
opruimen van zwerfvuil langs de Maas. Wij zullen hier voor de toekomst aandacht 
aan schenken. 
 
De gemeente heeft ons in oktober benaderd voor het plaatsen van een nieuw 
speeltoestel in het speeltuintje aan de Meerenstraat. In overleg met de basisschool 
en de Alemse Rakkers is een toestel uitgekozen wat inmiddels al weer enkele 
maanden dienst doet in de Meerenstraat.  
 
Het is gelukkig een relatief rustig jaar geweest wat betreft oproepen voor de AED. 
Ook qua onderhoud en andere zaken zijn er geen bijzonderheden te melden. Wel 
doen Annette Verschuure en Annelies Nendels een oproep voor nieuwe vrijwilligers 
omdat deze groep best wat groter mag worden. 
 

5. Behoud van cultureel erfgoed 
De ervaring leert dat vele wandelaars het Alemschepad weten te vinden en 
waarderen. Een verrijking voor Alem. Ook de dorpsraad heeft begin 2015 met 
partners het klompenpad volledig gelopen, inclusief de fraaie uitbreiding in De Kil. 
Deze uitbreiding is te danken aan Sjaak Kollenburg. Het Alemsche pad wordt perfect 
bijgehouden door de vrijwilligers  Piet en Herold Verschuure, Martin Toonen, Pieter 
van Walree, Marjolein van Hoeken,  Anna Prijs en Severina Poot. Rest nog te 
vermelden dat enkele van deze vrijwilligers ook hebben gezorgd voor een fraaie 
zitbank in de Steeg. 
 
Truus Brekelmans heeft de dorpsraad geïnformeerd dat haar broer Harrie uit Maren 
prima in staat zou zijn om een historische wandeling door Alem te verzorgen. De 
dorpsraad heeft contact gezocht met Harrie en geconcludeerd dat Harrie veel 
geschiedkundige feiten heeft verzameld vooral over de 2e Wereldoorlog. Ook Harrie 
wil graag wat ervaring opdoen in het verzorgen van dit soort wandelingen.  
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Op zaterdagmiddag 17 oktober heeft Harrie daadwerkelijk een historische fietstocht 
door Alem georganiseerd, vooral als kritische test, voor het onderwijzend personeel 
en de dorpsraad met partners. Het werd een mooie en interessante geschiedkundige 
fietstocht waarin de Maaskanalisatie en de 2e Wereldoorlog centraal stonden. De 
conclusie was dat dit voor herhaling vatbaar was en Harrie heeft al ideeën om 
nieuwe elementen toe te voegen. De dorpsraad zal in 2016 samen met Harrie iets 
dergelijks organiseren voor de liefhebbers, al dan niet in combinatie met Het 
Schuurke van Astrid Damen. 
 
Een ander onderwerp wat al een tijdje speelt is het boek over Alem wat in de maak 
is. De eerdere planning was iets te optimistisch maar het boek komt er! De opzet van 
het boek is als volgt: Op basis van diverse thema’s die voor recente historie van 
Alem van belang zijn geweest, zal een aantal mensen worden geïnterviewd. Denk 
aan thema’s als: de basisschool, de jeugdsoos, de fanfare,  de voetbalclub, de kerk, 
het carnaval, de overgang van Brabant naar Gelderland, het boerenleven etc. 
Deze interviews en de uitwerking daarvan zullen worden verzorgd door Theo 
Leerintveld. Naast deze verhalen uit de recente historie zal ook de oudere historie 
van ons dorp aan bod komen.  
Naast Theo werken verder mee aan dit boek Peter van Lent en Harrie Brekelmans.  
 
 
Tot slot laten wij u weten dat wij in 2015 in Hurwenen hebben deelgenomen aan een 
gezamenlijk dorpsradenoverleg binnen de gemeente Maasdriel.  
2015 Stond in het teken van het 50-jarig bestaan van Fanfare Alem. Wij hebben 
kunnen genieten van hun activiteiten en hebben hun druk bezochte en heel 
decoratief aangeklede receptie bijgewoond. 
 
Ook voor Kerstmis 2015 hebben wij gezorgd voor een verlichte Kerstboom op het 
plantsoen. Het blijkt steeds moeilijker te worden om aan een geschikte boom te 
komen binnen een aanvaardbaar budget. Misschien moeten wij ons richten op 
andere mogelijkheden.  
 
 
 
Voor akkoord:   voorzitter G. van Mook.   Secretaris H. Hanegraaf. 
 
 
 


