Stichting Dorpsraad Alem
Secretariaat: Sint Odradastraat 8, 5335 LL Alem (Hr. J.J. Hanegraaf)
Rabobank Bommelerwaard 128942150 - KvK Midden Nederland: 53424980

Jaarverslag Stichting Dorpsraad Alem 2011
Op 26 en 27 januari 2011 werd via een openbare dorpsverkiezing een dorpsraad voor Alem
gekozen. Na de 1e bestuursvergadering op 7 februari werd op 10 februari meteen een brief
verstuurd naar het college van B&W en de gemeenteraad van Maasdriel. Ik lees deze brief in
zijn geheel voor omdat de inhoud precies weergeeft waarom de dorpsraad is opgericht.
“Geacht college en geachte gemeenteraad,
Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen zijn in Alem op 26 en 27 januari jl. bestuursverkiezingen
gehouden voor de Dorpsraad Alem. Het doel van de Dorpsraad is om de leefbaarheid van
Alem in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te realiseren is
onze intentie om samen te werken met diverse maatschappelijke organisaties zoals o.a. de
gemeente Maasdriel en de Woningstichting(en). Wij vertrouwen erop dat de gemeente open
staat voor deze samenwerking.
De Dorpsraad en haar doelstelling wordt breed gedragen door de Alemse bevolking. In ons
dorp, met in totaal ongeveer 630 inwoners, hebben 249 volwassenen hun stem uitgebracht.
Onderstaand een overzicht van de gekozen bestuursleden met hun functies:
Lian van Boxtel-van Zeelst (penningmeester), Hans Hanegraaf (secretaris), Willy van Lent
(vicevoorzitter), Ton Steenbekkers (bestuurslid), Jeroen van Heel (bestuurslid), Peter Vissers
(bestuurslid), Gerard van Mook (voorzitter).
Momenteel zijn we bezig om enkele formele zaken te regelen, zoals o.a. het oprichten van
een Stichting Dorpsraad Alem.
Ons dorp kampt met enkele grote problemen. Er is al jaren niet gebouwd en Alem is hierdoor
sterk aan het vergrijzen. Het aantal leerlingen van onze basisschool is al enkele jaren aan
het dalen en dit is zeer zorgelijk, niet alleen kwantitatief, maar ook de kwaliteit van onderwijs
kan hierdoor onder druk komen te staan. Ook het verenigingsleven kampt met afnemende
leden aantallen. Veel voorzieningen zijn al verdwenen (winkel, café, geldautomaat). De
beloofde woningbouw in de Weikesstraat heeft enorme vertraging opgelopen. Nog meer
vertraging is voor Alem eigenlijk onaanvaardbaar. Dan bestaat er ook nog de discussie over
een mogelijke ontzanding van de Marensche Waarden. Doorgaan van de ontzandingplannen
brengt waarschijnlijk veel maatschappelijke weerstand en onrust met zich mee. Dit zal de
aantrekkingskracht voor nieuwe inwoners van ons dorp niet ten goede komen.
Het leek ons goed om u al vast op de hoogte te stellen van de oprichting van de Dorpsraad
Alem en van de belangrijkste problemen waarmee ons dorp op dit moment kampt.
Wij hopen dat het college en de gemeenteraad in de besluitvorming rekening houdt met de
wensen en gevoelens van de Alemse bevolking.
Het dagelijks bestuur van de dorpsraad wil binnenkort graag met een afvaardiging van het
college en de gemeenteraad van gedachten wisselen over de samenwerking tussen de
gemeente en de Dorpsraad Alem. Wij zullen via de coördinator leefbaarheid Johan Kivits van
de gemeente Maasdriel daartoe het initiatief nemen.
Met vriendelijke groet, namens de Stichting Dorpsraad Alem i.o., voorzitter Gerard van
Mook”
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Inmiddels hebben wij een constructief overleg opgebouwd met het college van B&W van
Maasdriel. Gesprekken over het functioneren van de dorpsraad maar met name over de
woningbouw aan de Weikesstraat hebben plaatsgevonden met voormalig wethouder Cees
Sips, afgevaardigden van Woonstichting De Kernen en met wethouder John Leijdekkers.
Ook de contacten met wethouder Jos Huizinga verlopen gladjes. We weten echter dat het
snel lostrekken van woningbouw niet zomaar gaat. De wetgeving en de rechtsbescherming
zijn zodanig ingewikkeld en voorzien van bezwaar- en beroepsmogelijkheden met de daarbij
behorende termijnen dat de schop niet een-twee-drie de grond ingaat. Uiteraard respecteren
wij als dorpsraad de individuele rechtsbescherming.
Op dit moment hebben wij echter goede hoop dat de daadwerkelijke bouw binnenkort
eindelijk van start kan gaan.
Uit de varianten vereniging of stichting werd gekozen om een stichting op te richten. Dit is
notarieel vastgelegd op 24 augustus 2011, nadat wij lang hebben stilgestaan hoe een rooster
van aftreden van de bestuursleden vast te leggen. Via een door het bestuur zelf vastgesteld
huishoudelijk reglement, op basis van de statuten is dit gerealiseerd. De statuten van
Stichting Dorpsraad Alem zijn via de website te benaderen. Zie www.dorpalem.nl, onderdeel
dorpsraad. Notariële vastlegging van de statuten heeft als gevolg dat wij tevens zijn
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 53424980.
Even later hebben wij ons aangemeld als lid van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.
In de loop van 2011 hebben we 11x een bestuursvergadering gehouden, we hebben half
februari, één kort persbericht uitgebracht en 2 nieuwsbrieven, nl. in maart en in oktober.
De 2 nieuwsbrieven zijn huis aan huis verspreid en u kunt ze ook vinden op onze website.
Gebleken is dat ze veelvuldig zijn gelezen. In deze nieuwsbrieven hebben wij u op de hoogte
gebracht van onze werkzaamheden en de ontwikkelingen in Alem.
In maart heeft een afvaardiging van de dorpsraad een 1e gesprek gehad met een
afvaardiging van Woonstichting De Kernen over woningbouw aan de Weikesstraat.
Leden van ons bestuur hebben in sept. de woonbeurs in het Cambium bezocht.
In onze bestuursvergadering van 5 sept. hebben wethouder John Leijdekkers en
leefbaarheidscoördinator Johan Kivits de mogelijkheid gehad om over en weer de
standpunten uit te wisselen over alles wat met leefbaarheid te maken heeft en hoe we met
elkaar willen samenwerken. Ook Dekker van de Kamp heeft op 7 nov. de mogelijkheid
gekregen om hun standpunten t.a.v. de ontzanding Marensche Waarden toe te lichten.
Er heeft een overleg plaatsgevonden met de dorpsraad Heerewaarden, die al wat langer
bestaat dan onze dorpsraad, om zo van elkaars ervaringen te kunnen leren.
Leden van ons bestuur bezochten ook de Kennisuitwisseling leefbaarheid in Kulturhüs De
Leijensten op 14 dec. 2011.
Naast het oprichten van een stichting met statuten, enz. zijn de volgende onderwerpen door
de dorpsraad of met medewerking van de dorpsraad tot stand gekomen: het bijplaatsen van
enkele zitbankjes aan de Sint Odradastraat (onder langs de struinroute en aan het eind van
de Sint Odradastraat aan de Kleine Dijk).
Er is een nieuw logo voor de dorpsraad ontwikkeld. Uit 2 inzendingen is gekozen voor het
logo dat is ontworpen door Hans Leerintveld.
Op verzoek van de dorpsraad heeft de gemeente een hekwerk geplaatst rond de gevaarlijke
bouwval aan de Veerweg (de voormalige woning van Bart Leerintveld). Op deze wijze hopen
we spelende kinderen te behoeden voor ongevallen.
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De dorpsraad heeft positiefkritische opmerkingen mogen maken op de evaluatie t.a.v. de
laatste dodenherdenking en kan mogelijk in de toekomst deel uitmaken van de bestaande
commissie dodenherdenking omdat enkele daarin acterende vrijwilligers al op leeftijd raken.
Wij zullen dit positief benaderen.
Het plaatsen van een abri heeft o.a. vanwege de plaatsbepaling en de beschikbaarheid wat
vertraging opgelopen, maar uiteindelijk zijn het bushokje en de fietsenrekken keurig
geplaatst tegenover het terras van het Hart van Alem.
De dorpsraad heeft ook een rol gespeeld in het overleg m.b.t. het verbeteren van het
speeltuintje aan de Meerenstraat, met helaas weinig financiële middelen.
De verlichte Kerstboom op het plantsoentje dreigde door gemeentelijke bezuinigingen voor
het eerst sinds jaren te verdwijnen, maar gelukkig heeft de dorpsraad besloten er zelf een te
halen en met verlichting te plaatsen. Dit leverde veel positieve reacties op.
De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 17 november 2011 de notitie dorpsraden
vastgesteld. De notitie op zichzelf kan worden gezien als een zeer positieve ontwikkeling
voor dorpsraden. Laten we hopen dat de bezuinigingen niet zo drastisch worden dat er van
de notitie niet veel meer overblijft dan een stoffig papiertje ergens diep in een of andere
bureaulade. Voor de inhoud van deze notitie verwijzen wij u naar de website van de
gemeente Maasdriel (onderdeel bestuur/gemeenteraad).
De volgende onderwerpen die door of met medewerking van de dorpsraad zijn gestart maar
nog volop in ontwikkeling zijn of onder de aandacht staan, zijn: de jeugdsoos voor 12 tot 16jarigen in het dorpshuis op elke 1e zaterdag van de maand vanaf september. Deze
jeugdsoos wordt, naast de beheerder van het dorpshuis, begeleid door een drietal
bestuursleden van de dorpsraad. Na wat kleine opstartprobleempjes gaat het steeds beter
en de opkomst blijkt redelijk stabiel boven de 50 deelnemers te liggen, met als positieve
uitschieter 70 deelnemers bij de georganiseerde spooktocht, waarbij we op veel vrijwillige
medewerkers konden rekenen.
Vanaf dag één dat de dorpsraad is gestart is het belang van een goede communicatie
onderkend. Het gaat dan om het van tijd tot tijd verstrekken van informatie aan de
dorpsbewoners middels nieuwsbrieven, maar zeker om het verstrekken van digitale
informatie via website www.dorpalem.nl, die is ontwikkeld door Marcel Toonen en waarop de
dorpsraad een prominente plaats heeft gekregen.
Er is inmiddels een commissie communicatie gevormd door de volgende personen: Henriëtte
Leerintveld, Wiel Maessen, Marcel Toonen en Gerard van Mook. Zij zijn verantwoordelijk
voor het verder ontwikkelen van het onderdeel dorpsraad op de site, zodat wij u zo actueel
mogelijk kunnen voorzien van informatie. Ook hebben we een eigen email adres:
dorpsraad@dorpalem.nl, waardoor communicatie met en door inwoners ook digitaal kan
geschieden.
De dorpsraad vindt het belangrijk dat er een continue toegankelijke AED (automatische
externe defibrillator) komt in Alem. Om dit te realiseren, te onderhouden en te zorgen dat er
voldoende opgeleide personen zijn die het apparaat kunnen bedienen is een 2e commissie
gevormd, nl. de commissie AED bestaande uit Annelies Nendels, Anette Verschuure en Willy
van Lent. Het apparaat zal bij het dorpshuis in een buitenkast worden geplaatst en voor de
opleidingen zal worden samengewerkt met VV Alem. Om de aanschaf mogelijk te maken
hebben we van Rabobank Bommelerwaard een bijdrage van € 2.500 ontvangen.
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Om onze werkzaamheden ook financieel uit te kunnen voeren is voor 2011 met succes een
subsidieverzoek ingediend bij de gemeente.
Wij hebben € 2.000 ontvangen, € 1.000 om de organisatiekosten te bestrijden en € 1.000 als
activiteitensubsidie om de leefbaarheid te verhogen.
Voor de nabije toekomst willen wij gaan werken met een projectplan op basis van het
vastgestelde dorpsplan uit 2009 (destijds opgesteld door een 40-tal dorpsbewoners).
Helaas moeten we constateren dat het dorpsplan 2009 door de politiek wel is vastgesteld,
maar dat er totaal geen gevolg aan gegeven is. Wij gaan dan ook graag met de
dorpsbewoners in discussie om goede ideeën t.a.v. het bevorderen van de leefbaarheid
boven water te krijgen. Uiteraard staat tot op heden woningbouw heel erg hoog op de
prioriteitenlijst.

Voor akkoord: 02-02-2012,
voorzitter G. van Mook.

Secretaris H. Hanegraaf.
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