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Inleiding
In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van onze activiteiten en plannen. De laatste
nieuwsbrief is verschenen in mei 2017, dat wil echter niet zeggen dat wij in die tussentijd stil hebben
gezeten. Er is erg veel gebeurd en we hebben veel gedaan. Hieronder leest u er meer over.

Dorpsplan geactualiseerd
In 2013 hebben we met behulp van
enkele dorpsgenoten een dorpsplan
gemaakt waarin we onze missie en
visie beschreven en welke plannen
we graag wilden uitvoeren.
We hebben onze missie en visie
herijkt en deze als volgt beschreven:

Missie
De dorpsraad streeft ernaar dat Alem
een dorp is waar het voor de
inwoners goed wonen en leven is en
waar men zich prettig en veilig voelt
in een groene en schone omgeving
met zoveel mogelijk faciliteiten en
voorzieningen.

Visie
De dorpsraad wil de leefbaarheid van Alem bevorderen en in stand houden met als doel om:
• Een dorp te zijn met de eigen ‘dorpse’ karakteristieken waar het prettig wonen en leven is
in een groene omgeving.
• Een dorp te zijn voor huidige en nieuwe inwoners.
• Een woon- én leefdorp te zijn.
• Het inwoneraantal en samenstelling op een zodanig niveau te houden of te brengen dat de
basisfaciliteiten (basisschool, peuterspeelzaal, dorpshuis etc.) gehandhaafd kunnen blijven.
De rol van de dorpsraad Alem is: verbindend, stimulerend, onderzoekend, ondersteunend,
signalerend, informerend, en initiërend.
De belangrijkste speerpunten waarmee we in 2013 aan de slag wilden waren:
•
•
•
•
•

Voldoende woningen voor iedere doelgroep.
De basisvoorzieningen aanwezig.
Een levendig verenigingsleven.
Veilig, sociaal, schoon en groen dorp.
Behouden van het culturele erfgoed.
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Langs deze thema’s hebben we de afgelopen jaren gewerkt. Het plan was voor ons een prima
leidraad om ons beleid en de daaraan gekoppelde activiteiten uit te stippelen. Het plan was echter
aan vernieuwing toe. Bij deze actualisatie hebben we opnieuw de hulp in geroepen van enkele
dorpsgenoten: Lisanne van Groeningen, Chris van Hezik en Willy van Lent hebben ons belangrijke
input gegeven. Wij danken ze daar hartelijk voor.
De speerpunten zoals hierboven genoemd zijn voor ons nog steeds belangrijk en blijven dus
onverkort onze aandacht vragen. We hebben twee speerpunten toegevoegd die, volgens ons, voor
ons dorp van groot belang zijn:
• Duurzaamheid.
• Deltaplan Bedijkte Maas/ Project Maasoeverpark.
Het dorpsplan kun u terugvinden op de website van www.dorpalem.nl onder het kopje ‘Dorpsraad’.
Onze Nieuwsbrieven hebben we in het verleden ingedeeld op volgorde van onze speerpunten. Dat
doen we nu ook weer.

Voldoende woningen voor iedere doelgroep
Momenteel dreigt de geschiedenis zicht te herhalen: er zijn geen bouwplannen voor ons dorp. De
gemeente heeft in het verleden, bij monde van toenmalig wethouder Jos Huizinga, aangegeven dat
er voor Alem een plan moet komen waarbij gefaseerde woningbouw naar behoefte gerealiseerd
moest worden. Ondanks herhaaldelijke gesprekken met de gemeente is van dit voornemen helaas
niets terecht gekomen.
Maar het tij lijkt zich nu te keren. Tijdens het verkiezingsdebat dat wij in februari 2018 in het
dorpshuis georganiseerd hebben, waren alle deelnemende lijsttrekkers en raadsleden het er roerend
over eens dat woningbouw voor ons dorp noodzakelijk is.
In een gesprek met de nieuwe wethouder Peter de Vries kregen wij de belofte dat hij zijn uiterste
best gaat doen om
gefaseerde woningbouw
in ons dorp te realiseren.
Wij zullen hierover in
gesprek blijven met
wethouder De Vries.
Door ons bestuurslid
Romy van Mourik is een
korte enquête gehouden
naar de woningbehoefte
onder jongeren in Alem.
Hieruit blijkt dat 56% van
de ondervraagden graag
in Alem zou willen blijven
wonen.
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De basisvoorzieningen aanwezig
Natuurlijk zijn er veel basisvoorzieningen uit ons dorp verdwenen, denk aan de winkel, de Rabobank,
de geldautomaat, het café etc. Het verdwijnen van die voorzieningen is in kleinere kernen helaas een
normaal verschijnsel. Daarom is het des te belangrijker dat we moeten koesteren wat we nog wél
hebben: een rijk en actief verenigingsleven, een prima functionerend dorpshuis, een druk bezochte
jeu-de boules baan, de jaarlijkse kermis en carnaval, het soepenfestival en ga zo maar verder.
Met name de basisschool is een belangrijke en onmisbare voorziening in ons dorp. Het is dan ook
goed om te horen en te zien dat de school prima functioneert.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de Sint Hubertuskerk in ieder geval tot 2021 open blijft. Dit
goede nieuws meldde bisschop De Korte in zijn preek tijdens de druk bezochte Franciscusviering op 7
oktober jl. in de Alemse kerk. Gelukkig zijn er in Alem heel veel mensen die zich graag inzetten voor
het dorp. Uiteindelijk zijn het toch de inwoners die het dorp leefbaar houden.

Een levendig verenigingsleven

Voorafgaand aan de boekpresentatie in het dorpshuis, in november 2018, hebben
vertegenwoordigers van alle Alemse verenigingen een korte presentatie gehouden over hun
activiteiten. De vele aanwezigen in het dorpshuis waren onder erg de indruk van de vele en diverse
activiteiten die de verenigingen organiseren. Verenigingen zijn de smeerolie van een gemeenschap.
Wij vinden het dan ook van groot belang dat er niet gekort wordt op de gemeentelijke subsidies. Er
heerst helaas nog steeds onduidelijkheid over het subsidiebeleid (met name bij
muziekgezelschappen). Dat vinden wij een slechte zaak en hebben dat ook aan de verantwoordelijk
wethouder laten weten. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat vele vrijwilligers zich gedurende vele
uren in de week enorm inzetten voor hun club en als beloning krijgt de club/vereniging minder
subsidie. Zeker in een tijd van economisch voorspoed is dit niet te verkopen! Wij hopen op spoedige
duidelijkheid.
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Bingo voor Antony van Leeuwenhoek Foundation
Tijdens de Alemse kermis is er door Anneke Peters een bingo middag georganiseerd voor de Antony
van Leeuwenhoek Foundation. Het is mooi om te zien dat er direct een aantal vrijwilligers klaar staan
om mee te helpen. Het werd een gezellige en zeer geslaagde middag met een opbrengst van ruim
€ 4.500,00 voor de Foundation. Met dank aan de Stichting Alemse Activiteiten die Anneke de ruimte
heeft gegeven om dit tijdens de kermis te kunnen doen.
Leefbaarheid in een dorp is vooral: veel dingen samen doen en oog hebben voor elkaar. Vooralsnog
zit dat wel goed!
Tijdens het schrijven van deze Nieuwsbrief, bereikte ons het droevige bericht dat Anneke op 17
oktober is overleden. Wij wensen Colin, Nathan, Joke, Hans, Joost en verdere familie en vrienden
heel veel sterkte om dit vreselijke verlies te kunnen dragen.

Overlijden Thé Hanegraaf
Op 13 oktober jl. is onze oud dorpsgenoot Thé Hanegraaf overleden in de gezegende leeftijd van 93
jaar. Thé heeft heel veel betekend voor de Alemse gemeenschap. Hij was medeoprichter en
jarenlang bestuurslid van fanfare Alem. Direct na de oorlog was hij een aantal jaren bestuurslid van
VV Alem en vele jaren consul. Bij deze club was hij maar liefst 75 jaar (!) lid. Tot voor kort was hij nog
actief als spelend lid en secretaris van biljartclub ABC. Hij heeft hiervoor het erelidmaatschap
ontvangen. Verder was hij jarenlang werkzaam voor de FNV en maakte hij deel uit van de Raad van
Toezicht van de toenmalige Rabobank Alem, Maren en Kessel.
Wij wensen zijn familie veel sterkte bij dit verlies.

Nederlands kampioen
Onze dorpsgenoot Frits van Eeuwijk bereikte dit jaar
een nieuw hoogtepunt in zijn toch al zeer succesvolle
carrière als sportvisser. Eind augustus werd hij
Nederlands kampioen in zijn leeftijdscategorie!
Een geweldige prestatie, waarvoor hij, in het bijzijn
van zijn echtgenote Jenny, door burgemeester
Hennie van Kooten en wethouder Erik van Hoften op
het gemeentehuis werd gehuldigd. De dorpsraad
feliciteert Frits én zijn club HSV De Alver, van harte
met dit prachtige succes.

V.l.n.r. Frits van Eeuwijk, wethouder Erik van Hoften, Jenny van
Eeuwijk en burgemeester Hennie van Kooten (foto: Brabants
Dagblad)
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Veilig, sociaal, schoon en groen dorp
Verkeer
Naar aanleiding van eerder gehouden dorpsgesprekken is er medio 2017 een ‘verkeerswerkgroep’
opgericht. Deze werkgroep bestond uit Rebekka Aalbers, Bente de Waal, Willem Klavers, Wil-Jan
Kappert en Lian van Boxtel. De werkgroep heeft in samenwerking met de dorpsraad een rapport
opgesteld waarin verbetervoorstellen voor diverse verkeerssituaties worden gegeven. Het rapport is
inmiddels behandeld door de gemeente en een ingenieursbureau en veel van de voorstellen zullen
worden doorgevoerd. De benodigde werkzaamheden zullen in 2019 worden uitgevoerd. In onze
volgende jaarvergadering, in januari of februari 2019, zal een vertegenwoordiger van de gemeente
Maasdriel de plannen komen toelichten. Wij zijn blij dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan veel
van de wensen die er in ons dorp leven op het gebied van verkeersveiligheid.

Mobiele telefonie
Bij de dorpsraad kwamen er veel klachten binnen over de slechte mobiele bereikbaarheid in ons
dorp. Daarop hebben wij, in samenwerking met Wiel Maessen, een enquête gehouden. De uitkomst
hebben we via facebook bekend gemaakt. Hieronder nogmaals de resultaten:
Er waren 76 respondenten:
Gemiddelde bereik binnen de bebouwde kom: 1,5 streepje (max. waarde = 4)
Gemiddelde dekking buiten de bebouwde kom: 2,2 streepje (max. waarde = 4)
De ervaring is dat de bereikbaarheid op een aantal plaatsen in
Alem slecht is, ondanks het redelijke aantal masten in de buurt
(bron: www.antenneregister.nl).
Er is weinig verschil te zien in bereikbaarheid per provider.
Providers bieden geen kwaliteitsgarantie. Het feit dat je bereik
hebt, zou voldoende moeten zijn.
De dorpsraad heeft de uitkomsten doorgegeven aan de
gemeente Maasdriel.
De gemeente Maasdriel kan zelf weinig doen aan betere mobiele bereikbaarheid. Toch is de
gemeente er in geslaagd om, als een van de weinige gemeentes mee te mogen draaien in een pilot
van het ministerie van economische zaken en klimaat ter verbetering van mobiele bereikbaarheid.
Dat betekent niet dat de problemen op korte termijn opgelost gaan worden. Wat de gemeente wel
kan doen is met de uitslag van de pilot verdere stappen te ondernemen richting provider(s) en of het
agentschap telecom.
De dorpsraad wordt door de gemeente op de hoogte gehouden van de voortgang. Wij zijn blij dat de
gemeente deze problemen serieus neemt en daar waar mogelijk actie onderneemt.

Schoonmaakacties
De dorpsraad organiseert jaarlijks, samen met de basisschool en een aantal vrijwilligers, een
schoonmaakactie rondom ons dorp. De vuilniszakken en prikstokken worden geleverd door de
gemeente. De volgende schoonmaakactie zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden.
In oktober 2018 heeft seniorenclub ‘t Verzetje’ met een aantal vrijwilligers weer meegedaan aan het
Maasjutten. In ruil voor het opruimen ontvangt de seniorenclub een mooie bijdrage voor de clubkas.
Ook fanfare Alem heeft meegedaan met het ‘jutten’. Zij maakten schoon bij de nevengeul in de
Hurnse Kil. Prima initiatieven van Alemse verenigingen!
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AED
Annette Verschuure heeft ons laten weten dat zij gaat stoppen met de coördinerende taken voor de
AED en de reanimatie cursussen. Wij zijn Annette heel erg dankbaar voor het voortreffelijke werk dat
zij vanaf 2012 gedaan heeft. Wij zijn momenteel op zoek naar iemand die de taken van Annette over
kan nemen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Lian van Boxtel of bij een van de andere
bestuursleden. Dorpsgenoten die kunnen reanimeren en zich niet hebben aangemeld bij
hartslagnu.nl, verzoeken wij vriendelijk om dat alsnog te doen.

Plantsoen
De beukenhaag langs de nutsvoorzieningen op het plantsoen heeft het helaas grotendeels begeven.
De gemeente zal binnenkort zorgen voor de aanplant van een ligusterhaag, zodat het aanzien weer
een stukje fraaier wordt.

Behouden van het culturele erfgoed
Informatieborden
In februari van dit jaar is er op initiatief van de
dorpsraad een mooi informatiebord geplaatst bij
de grafheuvel, in de Steeg. Het bord werd
onthuld door wethouder Jan Hein de Vreede en
Gerard van Mook, voorzitter van de dorpsraad.
Wethouder De Vreede zei dergelijke initiatieven
van harte toe te juichen. De dorpsraad is
momenteel bezig om te bekijken of er een
informatiebord nabij de veerpont geplaatst kan
worden over de maaskanalisatie in de jaren
dertig van de vorige eeuw.

Bijeenkomst mogelijke Heemkundekring Alem
Het is fijn dat er telkens weer nieuwe initiatieven ontplooit en bedacht worden. Zo hebben twee exAlemers, Harry Brekelmans en Peter van Lent, het plan opgevat om de rijke Alemse geschiedenis
nader te gaan onderzoeken en daarvoor een heemkundekring op te richten.
Wij juichen dergelijke initiatieven van harte toe. Op dinsdag 2 oktober hebben Harry en Peter een
informatieavond gehouden in het dorpshuis. Er waren ruim 20 geïnteresseerden en beide
initiatiefnemers zijn enthousiast en een nieuwe bijeenkomst is al in voorbereiding. Voorlopig acteert
het clubje onder de vlag van de Dorpsraad, mogelijk dat er in de toekomst een vereniging of Stichting
wordt opgericht e.e.a. afhankelijk van de belangstelling en voortgang.

Alem Boek
Met het uitbrengen van het Alem boek is er op een fraaie wijze een groot stuk geschiedenis van ons
dorp vastgelegd. Wij hebben heel veel positieve reacties ontvangen op het boek; van inwoners maar
ook van heel veel oud-inwoners en andere geïnteresseerden. Omdat het boek met een oplage van
400 stuks al heel snel was uitverkocht, hebben wij onderzocht of een tweede druk mogelijk was.
Helaas bleek dit financieel niet haalbaar. Dus: koester uw unieke exemplaar!
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Bezoek gemeenteraad
Op 8 september jl. hebben de twee Alemse raadsleden Peter van Boxtel en Niels Steenbekkers een
leuke middag georganiseerd voor de gemeenteraadsleden met hun partners. Na de ontvangst bij
Eetcafé de Maas mocht Gerard van Mook een presentatie houden over de werking van de Alemse
dorpsraad. Daarna was er door Peter en Niels een foto-puzzel tocht georganiseerd door ons dorp.
Tijdens de wandeltocht vertelden Harry Brekelmans en Gerard van Mook vele wetenswaardigheden
over ons dorp aan de deelnemers. Op deze wijze hebben de raadsleden ons dorp op een bijzondere
wijze beter leren kennen.

Duurzaamheid
Op 31 mei is er door de dorpsraad een bijeenkomst over ‘duurzaamheid’ georganiseerd, samen met
de gemeente Maasdriel en het energieloket ‘Het nieuwe wonen Rivierenland’.
Door Stephan van Tongeren, van het Nieuwe Wonen, werd een zeer interessante presentatie
gehouden over duurzaamheid en wat er zoal mogelijk is op dat gebied.

Startpunt was het huidige (werkelijke) energieverbruik van Alem. Stephan heeft in beeld gebracht
wat het zou betekenen wanneer dat verbruik allemaal door duurzame energiebronnen vervangen
wordt. Op de klimaatconferentie in Parijs in 2015 zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd, o.a.
dat 49 % energie bespaard moet worden in 2030 ten opzichte van 1990. Als 49% bespaard moet
worden en de huizen niet meer op gas verwarmd kunnen worden, dan zijn voor iedere woning nog
steeds ca 23 zonnepalen nodig aan energie opwekking. Er zijn maar weinig woningen waar 23
panelen op kunnen. Er zal op termijn dus meer nodig zijn dan alleen zonnepanelen op daken.
Daarnaast zal voor alle woningen de isolatie op orde moeten worden gebracht, dat wil zeggen,
gemiddeld label A om een zogenaamde ‘All-electric’ oplossing haalbaar te maken. Alle gemeenten in
Nederland moeten voor 2021 een plan (warmteplan) maken voor de hele gemeente met daarin
omschreven welke warmtekeuzes er gemaakt kunnen worden bij het afkoppelen van het gas zoals
‘All-electric’, warmtenet (denk aan stadsverwarming) of anders. Gezien de aard van de bebouwing in
Alem met veel vrijstaande woningen, lijkt een warmtenet niet voor de hand te liggen. Verwachting is
daarom dat voor elke woning apart een technische oplossing zal moeten komen voor verwarming.
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Enquete duurzaamheid
De dorpsraad wil bezien wat we gezamenlijk kunnen doen om ons dorp duurzamer te maken. We
hebben daarom een korte enquete opgesteld om te peilen of er voldoende belangstelling is om
gezamenlijk wat te doen en waar behoefte aan is. De enquete is al via email naar onze dorpsgenoten
gestuurd. Hebt u hem gemist, of bent u vergeten om de enquete in te vullen? Via deze link kan dat
alsnog: https://nl.surveymonkey.com/r/7LWCFYG
De resultaten en vervolgstappen maken wij uiteraard aan u bekend.

Deltaplan bedijkte Maas / Project Maasoeverpark
Er heerst nog veel onduidelijkheid over de mogelijke maatregelen rondom de hoogwatermaatregelen
bij ons dorp. Wel of niet ontsluiten van de dode Maasarm nabij het voetbalveld? Wel of niet
afgraven van de uiterwaarden langs de stromende Maas en mogelijk verlegging van de ‘kleine dijk’?
Zoals nu bekend is zal de minister vermoedelijk in november van dit jaar een besluit nemen om de
mogelijke maatregelen al dan niet nader te laten onderzoeken via een zogenaamde MIRT
verkenning, (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Zo’n verkenningsfase zal
twee tot drie jaar duren en daarin wordt onderzocht welke maatregelen het meest kansrijk zijn.
Zodra wij meer weten brengen wij u op de hoogte.

Nog onduidelijkheid over maatregelen hoogwaterveiligheid. Kunnen de voetbalvelden blijven liggen of stroomt hier straks
de Maas?

Tenslotte
Als u een onderwerp of idee hebt voor de dorpsraad, schroom dan niet om dat aan ons te melden.
Wij zullen elk voorstel of idee serieus bekijken. Voor actuele berichten kunt u altijd onze Facebook
pagina raadplegen. Daar kunt u ook nog terecht voor onze duurzaamheid enquête. Wij vinden het
ook leuk als u de pagina wilt liken.
Bestuur Stichting Dorpsraad Alem
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