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Jaarverslag Stichting Dorpsraad Alem 2016
Op donderdag 25 februari 2016 hebben we onze 5" algemene dorpsvergadering gehouden in
dorpshuis De Drie Linden. Namens het college van B&W was burgemeester Henny van Kooten
aanwezig.
Het bestuur heeft in 201611x vergaderd en de onderwerpen die in 2016 de revue gepasseerd zijn
hebben wij in dit jaarverslag gerubriceerd volgens het dorpsplan 2013 - 2016. Dit dorpsplan kunt u ook
vinden op www.dorpalem.nlop het onderdeel dorpsraad.
Jaarlijks verstrekt de dorpsraad 1 à2 nieuwsbrieven. ln 2016 werd een nieuwsbrief uitgebracht medio
mei. Veel ondenrverpen komen terug in dit jaarverslag. Ook de nieuwsbrieven kunt u terug lezen op de
website.

1.

Woningbouw

Vorig jaar schreven wij dat er al een eerste gesprek met wethouder Van den Anker had plaats
gevonden over de toekomstige woningbouw in Alem nadat de laatste zes woningen aan Boerenerf
opgeleverd waren. Helaas waren wij niet blij met de uitkomst van het 2e gesprek in 2016 omdat de
gemeente geen beweging gaat maken in Alem. Het komt erop neer dat we het zelf moeten doen met
een eventuele projectontwikkelaar. Het enige dat de gemeente doet is mogelijk faciliteren. Dit was
voor ons een tegenvaller zeker nadat wethouder Huizinga in zijn toespraak bij het opleveren van de
eerste 11 woningen had gesteld dat Alem nooit meer een periode van bouwstilstand mocht
meemaken. Een plan dat voor meerdere jaren kan voorzien in woningbouw naar behoefte zou in Alem
snel moeten worden gerealiseerd. Hoe snel kan in de politiek iets veranderen? We hopen op een
heroverweging waarbij uitgegaan wordt van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. Wij hopen
dat de verkiezingsbelofte van letterlijk alle partijen, nl. leefbaarheid in alle kernen ook voor Alem zal
gelden. lnmiddels zijn aftastende gesprekken gevoerd met aannemingsbedrijf Van Boxtel en met een
grondeigenaar. Wij zullen dit voortzetten.

2.

Basisvoorzieningen

Zwemmen in De Steeg. De bedoeling was om van het strandje in de bocht van
De Steeg weer een leuke zwemplek te maken. Afgelopen jaar is dat in de zomer grotendeels zo
geweest en enkele maanden verbl'rjft hier een schip en dat biedt nog meer waterplezier voor de jeugd.
Op ander tijden verblijft hier de wat oudere jeugd die zo hun eigen bezigheden hebben. De Steeg is
blijkbaar een aantrekkelijke plek en dat dachten ook enkele kampeerders die in het 4e kwartaal 2016
daar hun caravans stalden. Het zag er slecht uit en de daar verblijvende vechthonden jaagden veel
wandelaars van het klompenpad weg. Het heeft even geduurd maar in overleg met de gemeente heeft
deze haar handhavende taak uitgevoerd en zijn de kampeerders vertrokken. De wandelaars kunnen
weer genieten van deze route.
Wat gebeurt er toch allemaal in De Steeg? Ouders en wandelaars maken zich zorgen en die geluiden
kwamen ook bijde dorpsraad. Wij hebben de wijkagent die op onze bestuursvergadering in
september 2016 aanwezig was hierop gewezen in de hoop datzij wat meer zichtbaar aanwezig zijn.
Ook de jongerenwerker van de gemeente en de eigenaar Staatsbosbeheer zijn geïnformeerd.
Deltaplan Bedijkte Maas. Vorig jaar wisten wij te vertellen dat de gemeente Maasdriel is aangesloten
bij het koploperproject Maasoeverpark en vanuit die invalshoek worden wij door de gemeente, door
wethouder Van den Anker, keurig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De laatste
informatie hierover is op 30 november 2016 in een presentatie in een gemeentelijke commissie naar
voren gebracht. Naar aanleiding daarvan zijn er grote krantenartikelen verschenen waarbij met mega
luchtfoto's de impact voor Alem werd aangegeven. Alem een echt eiland! Grote gevolgen voor het
dorp Alem, de jachthaven, voetbalvereniging Alem, enz. Ook zijn er plannen om twee zand- en
grinthandels te verplaatsen naar Alem.
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Wat gaat er gebeuren en wat zit erin voor Alem in positieve zin? Wij hopen u duidelijkheid te geven via
de na de pauze geplande presentatie van Matthijs Willemsen van bureau Strootman.
Basisschool en ANBl-status: De Sint Odradaschool heeft op 19 oktober 2016 een open huis
gehouden om te trachten meer leerlingen te verkrijgen De dorpsraad juicht dergelijke initiatieven van
harte toe, want de basisschool is een cruciale voorziening in ons kleine dorp.
De school heeft het idee opgepakt om een Stichting (met ANBl-status) op te richten. Een ANBI status
kan voor de school voor verschillende doeleinden een toegevoegde waarde leveren. 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. Aan de dorpsraad is gevraagd
daar waar mogelijk ondersteuning te bieden bij de oprichting van een dergelijke stichting. Wij hebben
aangegeven daartoe graag bereid te zijn.

3. Verenigingen
Zoals bekend maakt Stichting Dorpsraad Alem gebruik van de website www.dorpalem.nl en Margriet
zorgt er sinds 2016 voor dat onze plaats op deze site actueel blijft. Deze site kan ook door andere
verenigingen, instellingen en burgers worden geraadpleegd en gebruikt. Facebook is een niet meer
weg te denken onderdeel van de sociale media en ook wij maken hier gebruik van. Heleen heeft in
juni 2016 onze eerste facebook-pagina geïntroduceerd. Ook snel internet is de laatste tijd in het
nieuws geweest zonder dat het tot nu toe enige duidelijkheid heeft opgeleverd. Maar wij blijven
proberen die duidelijkheid te krijgen en dan zullen wij het u via onze nieuwsbrief uiteraard laten weten.
Vorig jaarverslag schreven wij een stuk over een nieuw aan te leggen jeu de boulesbaan. Wij
eindigden ons relaas met de volgende woorden: "lnmiddels 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 voor de jeu de boulesbaan".
T.a.v. de voorgenomen verkoop en de manier waarop heeft de dorpsraad in februari 2016 een brief
geschreven naar de H. Franciscus parochie. Wij maken ons ernstig zorgen maken over de toekomst
van de Alemse geloofsgemeenschap en het gebrek aan communicatie vooraf met de Alemse
parochianen. De inwoners van Alem moesten het besluit uit de krant vernemen. Aanvankelijk zou de
H. Hubertuskerk een kapelstatus krijgen, ook deze status is, zonder enig overleg met de plaatselijke
bevolking, geschrapt. De Alemse contactgroep heeft eind maart 2016 gesproken met een afvaardiging
van de dorpsraad en met beide Alemse raadsleden over mogelijke alternatieven. Die zijn er echter
nauwelijks. Wel zal de contactgroep zich sterk maken om het koetshuis buiten de verkoop te houden
om hier mogelijk een kapel en/of kleine gebedsruimte van te kunnen maken. De contactgroep van de
H. Hubertus parochie is voortdurend in gesprek met het bestuur van de Franciscus parochie en
inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen die mogelijk toch weer wat meer kansen bieden om de kerk
langer open te houden.

Terug naar de jeu de boulesbaan. ln eerste instantie kwam de locatie naast het Dakpannenmuseum in
beeld maar uiteindelijk, vooral via onze vrijwilligers, hebben we contact opgenomen met het
schoolbestuur om de huidige locatie te kunnen huren. Daarna ging alles in een stroomversnelling. Het
schoolbestuur en het team Alem gingen akkoord, een contract werd opgesteld. De
subsidieverstrekkers Rabobank Bommelen¡raard en SociaalCultureel Fonds Maasdrielstemden in
met de locatiewisseling. Vanuit de dorpsraad had Hans de regie maar vooral onder leiding van de drie
vrijwilligers Piet Verschuure, Martin de Wilt en Chris van Hezik en met hulp van weer andere
vrijwilligers gingen we aan de slag. Het ging zeer snel; nagenoeg alle verwilderde begroeiing werd
verwijderd, de banen werden aangelegd, de heg gesnoeid, een dakgoot werd gemaakt aan het
fietsenhok en de bestrating van de school werd opnieuw gelegd met een hekwerk als afscheiding.
Ook een materiaalhok mocht niet ontbreken en op zaterdag I oktober 2016 werd onder stralende
omstandigheden voor ruim 50 belangstellenden en genodigden de jeu de boulesbaan officieel
geopend door burgemeester Henny van Kooten.
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Ook de pers was aanwezig en wij mochten niet klagen over de publieke belangstelling. lnmiddels
voldoet de baan tot ieders tevredenheid en er wordt dankbaar gebruik gemaakt van deze voorziening
op een prachtige locatie.

4. Veilig, sociaalen groen
Het opknappen van het plantsoen tegenover Het Hart van Alem is bijna afgerond. We hebben beloofd
de winst van Zomer in Gelderland van augustus 2015 in te zetten voor de verbeteringen. Een
bermverharding is in eigen beheer aangelegd. De stroomkast, die we via de gemeente konden
verkrijgen is geplaatst en aangesloten en met de kermis is de nieuwe voorziening tot tevredenheid
gebruikt. We hebben een put gegraven en deze is opgemetseld om daarin de watervoorziening te
plaatsen. Ook dit was in het l" halfjaar 2O16 afgewerkt. Stichting Alemse activiteiten, die
verantwoordelijk is voor o.a. de organisatie van Koningsdag en de Alemse kermis, zal deze
nutsvoorzieningen gaan beheren. De bestaande groenvoorzieningen zijn gesnoeid en deels
verwijderd. Het enige wat nog moet gebeuren is dat de gemeente een beukenhaag zal plaatsen
rondom deze nutsvoorzieningen en binnen de haag tegels zal aanbrengen. Ook bijdeze
werkzaamheden konden we weer een beroep doen op veel vrijwilligers. Wij hopen dat het plantsoen,
mede door deze voorzieningen, in de toekomst nog meer multifunctioneel kan worden benut.
Lian coördineert de jaarlijkse schoonmaakactie met vrijwilligers en leerlingen van de basisschool. Ook
dit jaar hebben we in oktober 2016 behoorlijk wat vuil verwijderd langs de Jan Klingenweg, bij het
botelen in De Steeg.
Er zijn nieuwe subsidiemogelijkheden om zwerfvuilte verwijderen langs de Maasoever. Maasjutten.
Herold Verschuure, een van onze trouwe vrijwilligers, heeft hiervan gebruik gemaakt en samen met
vele anderen hebben zij een leuk bedrag verdiend voor seniorenvereniging 't Verzetje.
Nieuwe inwoners worden door de dorpsraad verwelkomt met een welkomstbrief en een ansichtkaart
van Alem. ln de brief staat allerlei informatie over ons dorp. De nieuwe inwoners stellen dit welkom
bijzonder op prijs.

I vrijwilligers en is hard op zoek naar extra
burgerhulpverleners. Via Facebook is hiervoor een oproep geplaatst en er zijn ook mensen persoonlijk
benaderd. ln april wordt er een herhalingscursus (1 avond) en een beginnerscursus (2 avonden)
georganiseerd. De bedoeling is dat deze vrijwilligers zich na het halen van de cursus aanmelden via
de website www.hartslag.nu. Hier kunnen ze zich registeren en vervolgens ook de app instellen op
hun telefoon. Op deze manier worden vrijwilligers die in de buurt zijn gewaarschuwd via een SMS
bericht als de AED ingezet moet worden. Voor informatie en/of aanmelding neem contact op met
Annette Verschuure: a.verschuure6@upcmail.nlof Heleen Woolley, heleenvanbreugel@me.com
De AED-groep in Alem telt momenteel

ln 2016 hebben Margriet en Danny, samen met de ambtenaar openbare veiligheid van Maasdriel de
Veiligebuurt app geïntroduceerd. Via deze app houden we met elkaar een oogje in het zeil en kunnen
we verdachte situaties snel aan elkaar en de juiste instanties melden. Hoe een en ander werkt kunt u
lezen in onze laatste nieuwsbrief van mei 2016. Er zijn drie verplichte borden geplaatst en er zijn
inmiddels 92 deelnemers.

5.

Behoud van cultureel erfgoed
Steeds meer wandelaars weten Klompenpad het Alemschepad te vinden. Een van de redenen is het
feit dat dit pad nagenoeg maandelijks uitstekend wordt onderhouden door een aantal bij u bekende
vrijwilligers. Jaarlijks in april of mei komen deze vrijwilligers bijeen bij coördinator Marjolein van
Hoeken om de stand van zaken m.b.t. het klompenpad door te nemen.

ln 2015 heeft de dorpsraad met medewerking van Harry Brekelmans een mooie en interessante
geschiedkundige fietstocht georganiseerd waarin de Maaskanalisatie en de 2u Wereldoorlog centraal
stonden. De conclusie was toen dat dit voor herhaling vatbaar was. Ook in 2016, nl. op 29 mei en op
25 september hebben, tot volle tevredenheid van de deelnemers, een dergelijke fietstocht samen met
Harry en Astrid Damen van 't Schuurke, georganiseerd
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Het boek over Alem is nog steeds in de maak en het komt er echt. We hebben echter te maken met
wat tegenvallers en de samenwerking met Theo Leerintveld is wegens drukke werkzaamheden van
Theo, niet soepel verlopen. Reden om in juli 2016 te besluiten te stoppen met deze samenwerking.
Margriet en Gerard zijn daarna met verhoogde inzet aan de slag gegaan en hebben de hulp van Gerrit
Verkuil ingeroepen. Gerrit is meteen van start gegaan en dit betekent dat de teksten zo goed als klaar
zijn. Naast de informatie van Gerrit zal ook worden geput uit materialen (foto's en teksten) van Toon
van Boxtel. Later tijdens de vergadering hoort u meer bijzonderheden.

Tot slot laten wij u weten dat wij op 24 mei 2016 een gezamenlijk Maasdriel dorpsradenoverleg
hebben georganiseerd in dorpshuis De Drie Linden.
De brede conclusie was dat het nuttig is om jaarlijks dit overleg te houden.
ln 2016 hebben wij in april, tijdens hun kapellenfestival, de receptie bezocht van de Bloas en
boemband i.v.m. hun 30 jarig bestaan. Ook de jubileumreceptie van HSV De Alver i.v.m. hun 60-jarig
bestaan hebben wij bezocht op 3 september 2016.

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2017 van de gemeente Maasdriel is spontaan een
amendement ingediend die door alle raadsfracties werd overgenomen. Dit ging over het vele goede
werk dat door dorpsraden werd en wordt gedaan en dit werd beloond met stijging van het subsidie
met € 500 m.i.v.2017.
Vorig jaar schreven wij al dat we ons moesten richten op alternatieven voor de jaarlijkse verlichte
Kerstboom op het plantsoen. Omdat passende en betaalbare bomen moeilijk te vinden zijn is gekozen
voor een alternatieve verlichting. Wij hebben veel positieve berichten gehad voor de verlichting, vooral
als het donker is. Overdag is dit alternatief helaas minder geschikt.
Dit jaarverslag wordt beëindigd met de mededeling dat wij al enkele jaren hebben gewerkt volgens het
opgestelde dorpsplan 2013 - 2016. lnmiddels staat de dorpsraad aan de vooravond van een nieuwe
op te stellen dorpsplan op basis waaryan wijonze werkzaamheden zullen laten leiden.

Voor akkoord

Mook.

Secretaris H.

L
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