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Inleiding
Met deze 7e Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de activiteiten van de Dorpsraad van
afgelopen maanden. Zoals u verderop kunt lezen, hebben we, met behulp van veel vrijwilligers, weer
diverse zaken afgerond en zijn we met nog een aantal dingen bezig.
Ook zijn er nog voldoende plannen die we graag willen realiseren.

Nieuwsbrief via e-mail
Onze oproep om email adressen door te geven voor het digitaal bezorgen van de Nieuwsbrief heeft
veel reacties opgeleverd. Ruim de helft van de brieven kunnen we momenteel via email verzenden.
Dat scheelt ons veel werk, veel kosten en we sparen het milieu. Als u de nieuwsbief nog niet via email
ontvangt en u wilt dit wel, dan kunt u uw email adres doorgeven via: dorpsraad@dorpalem.nl.

Dorpsplan 2013-2016
In ons dorpsplan staan 5 speerpunten die voor de Dorpsraad leidend zijn:
1 Voldoende woningen voor iedere doelgroep.
2 De basisvoorzieningen aanwezig.
3 Een levendig verenigingsleven.
4 Veilig, sociaal, schoon en groen dorp.
5 Behouden van het culturele erfgoed.
Op onze website www.dorpalem.nl onderdeel dorpsraad, kunt het volledige dorpsplan inzien.
De ontwikkeling van de diverse speerpunten worden verderop nader toegelicht.

Nieuw bestuurslid
Tijdens onze jaarvergadering op 22 januari 2015 is Danny Oostland
gekozen als nieuw bestuurslid. Hij vervangt Jeroen van Heel, die
vanaf de start van de Dorpsraad deel heeft uitgemaakt van het
bestuur. Wij wensen Danny heel veel succes met zijn
werkzaamheden voor de dorpsraad. Wij zijn Jeroen van Heel erg
dankbaar voor de deskundige en zorgvuldige wijze waarop hij zijn
taken voor de dorpsraad heeft uitgevoerd. Jeroen heeft
aangegeven dat hij beschikbaar blijft als commissielid ‘ruimtelijke
ordening’. Wij zijn blij dat we gebruik kunnen blijven maken van zijn
kennis op dit gebied.
Danny Oostland

Wonen / leefomgeving
Boerenerf
De verkoop van de 2e fase van het ‘Boerenerf’ vlot nog niet zo erg. Op het moment van dit schrijven
is er slechts één van de zes te bouwen woningen verkocht. Ondanks de prijsverlaging van € 165.000
naar € 155.000 v.o.n., blijkt er weinig belangstelling te zijn.
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Voor zover ons bekend is er één woning verkocht en één in optie. Inmiddels is bekend geworden dat
Woningstichting De Kernen het plan heeft verkocht aan een aannemer uit Vlijmen die voor eigen
rekening en risico gaat bouwen. De bouw zal binnenkort starten. Prijzen en voorwaarden wijzigen
door deze verkoop niet, zo heeft ‘De Kernen’ ons verzekerd.

Deltaplan bedijkte Maas
Tijdens onze jaarvergadering op 22 januari jl. gaf Ben van den Reek van de Provincie Noord Brabant
een toelichting op het Deltaplan Bedijkte Maas. Hij ging daarbij speciaal in op het mogelijk
openmaken van de Maasmeander in Alem (nabij het voetbalveld).
Volgens Van den Reek is het plan ‘niet in beton gegoten’. Maar als het gaat om het openmaken van
de Maasmeander zei Van den Reek dat het een zeer serieuze optie is. De voorkeursstrategie zoals die
nu op tafel ligt en volgens Van den Reek ook al in het Rijksbeleid is verankerd, stelt dat het weer
openen van de afgedamde Maas rond Alem noodzakelijk is om in de toekomst overstromingen te
voorkomen. ’Op basis van de kennis van nu is het een heel evenwichtig plan. De kans is heel groot
dat de meander weer wordt geopend.’
Deze plannen zijn al opgenomen in kaarten van het Nationaal Waterplan. De gemeente Maasdriel is
het daar niet mee eens, men vindt dit veel te prematuur, aldus wethouder Gerard van den Anker. In
een eerdere consultatieronde heeft de gemeente dit ook al aan de provincie laten weten, maar
zonder resultaat. Daarom heeft de gemeente ook een zienswijze ingediend bij het ministerie van
Infrastructuur en Milieu in Den Haag. Wethouder Van den Anker stelde tijdens de vergadering dat er
volgens hem voldoende
alternatieven zijn om tot
verantwoorde waterstandverlaging te komen.
De dorpsraad houdt de
ontwikkelingen scherp in de
gaten, want het open maken
van de Maasmeander zal
grote gevolgen hebben voor
ons dorp, met name voor de
voetbalclub en de jachthaven.
Maar uiteindelijk voor alle
inwoners van Alem. Wat niet
duidelijk is, is op welke wijze
Alem ‘ontsloten’ zal gaan
worden en wat de eventuele
compenserende maatregelen
Maasmeander bij de Jan Klingenweg
zullen zijn.

Opknappen plantsoen aan de Veerweg
De dorpsraad heeft in een overleg met John Doomernik en Cok van Zanten van de gemeente
Maasdriel, de wens voor het opknappen van het plantsoen, inclusief een permanente stroom- en
watervoorziening, besproken. De gemeente stelt zich constructief op en wil graag meewerken aan
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bepaalde onderdelen van het plan, waarbij ook een flink stuk zelfwerkzaamheid van de inwoners
wordt verwacht. De dorpsraad heeft aangegeven dat dit geen problemen zal opleveren.
De stroom- en watervoorziening is momenteel echter nog onderdeel van gesprek. Wij hopen dat we
ook hierover tot overeenstemming kunnen komen.
Inmiddels is er ook overleg geweest met ‘Stichting Alemse activiteiten’ omdat deze Stichting belang
heeft bij een vaste stroom- en watervoorziening. Dit zou de veiligheid van de diverse activiteiten,
zoals de jaarlijkse kermis, sterk vergroten, omdat nu stroomkabels over de dijk gelegd moeten
worden. Daarbij scheelt het ook nog eens heel veel werk. De Stichting is dan ook graag bereid om
mee te helpen bij het opknappen van het plantsoen.
Het plan behelst in grote lijnen de volgende verbeteringen:
- Nieuwe beplanting langs het plantsoen;
- Lelijke bosschages worden geruimd;
- Verbeteren van de afwatering aan beide zijden van de Veerweg (dit in samenwerking met René van
der Aa van het Hart van Alem);
- Realiseren van een vaste stroom- en watervoorziening.

Pilot Burgerschouw
Inwoners van Alem, Heerewaarden en Velddriel gaan meehelpen om de openbare ruimten in hun
dorpen te beoordelen. Hoe ziet het openbaar groen er uit, hoeveel zwerfvuil ligt er op straat, hoeveel
onkruid staat er? Deze onderdelen worden beoordeeld in de zogenaamde dorpsschouw die de
gemeente Maasdriel vanaf nu samen met een aantal inwoners wil gaan uitvoeren.
Daartoe is de ‘app Burgerschouw’ voor smartphones en tablets ontwikkeld waarmee inwoners hun
beoordeling van de kwaliteit van de openbare
ruimte kunnen vastleggen. Het gaat om een pilot die
na overleg met de dorpsraden als proef gaat draaien
in Alem, Heerewaarden en Velddriel. In elk dorp zijn
acht meetlocaties vastgesteld.
De dorpsraden hebben inwoners gemobiliseerd. Zij
hebben uitleg gekregen over het werken met de
‘app Burgerschouw’ en gaan vervolgens op pad voor
een proefschouw.
De pilot duurt tot eind 2015. Daarna wordt bekeken
of deze wordt uitgerold naar de andere dorpen in de
gemeente Maasdriel.

Nieuwe inwoners
De inwoners die nieuw in ons dorp komen wonen worden door de dorpsraad verwelkomd met een
welkomstbrief. In deze brief geven we een korte uitleg van de dorpsraad en ons werk. Tevens
verwijzen we naar de website www.dorpalem.nl waarin veel informatie over ons dorp te vinden is.
Uit reacties blijkt dat de welkomstbrief erg op prijs wordt gesteld.
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Basisvoorzieningen / Recreatie
Strandje in de Steeg
Vanuit de bevolking is de wens geuit om de zwemplek in de Steeg op te knappen. Alem is omringd
door water, maar er is geen fatsoenlijke zwemplek aan de Maas. In het verleden werd het strandje in
de Steeg druk bezocht door zwemmers, maar nu is het helemaal overwoekerd.
De dorpsraad heeft een concept overeenkomst gesloten met Staatsbosbeheer om het strandje te
mogen opknappen en gebruiken. Ook hebben we toestemming verkregen van Anton en Harrie van
Oers om via hun weiland het strandje te kunnen bereiken.
Binnenkort zullen we met een aantal vrijwilligers het strandje op gaan knappen, zodat het komende
zomer al gebruikt kan worden. Wij hopen op de medewerking van de gebruikers om het strandje én
het weiland schoon te houden.

Mogelijk jeu de boules banen bij de pastorie
Een idee vanuit een vorige jaarvergadering was om ergens in Alem een jeu
de boules baan aan te leggen. Wij zijn momenteel in overleg met het
bestuur van de Franciscus parochie om twee jeu de boules banen aan te
mogen leggen bij de pastorie. Wij hopen dat dit gaat lukken.
Als de aanleg van de banen op deze locatie niet mogelijk blijkt, dan gaan we
op zoek naar een alternatief.
De dorpsraad gaat er van uit dat jeu de boules banen er komen.

Uitbreiding ‘Alemschepad’
Het is verheugend om te constateren dat
het Klompenpad volop gebruikt wordt.
Veel wandelaars weten Alem te vinden en
genieten van de mooie omgeving. Enige
tijd geleden heeft Sjaak Kollenburg het
idee aan de dorpsraad voorgelegd om het
pad uit te breiden met een rondje in De
Kil. De werkgroep heeft dit idee
uitgewerkt en met hulp van Sjaak is er
prachtige extra rondje in De Kil aan het
Klompenpad toegevoegd. In de
volksmond wordt dit gedeelte al ‘Sjakie’s
pad’ genoemd.
Ook heeft de werkgroep een zitbankje
geplaatst in de Steeg; al eerder was er een
bankje geplaats in De Kil. De dorpsraad is
erg blij met de inzet van de werkgroep
leden; het pad wordt perfect
onderhouden en is echt een verrijking
voor Alem.
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Jeugdsoos
De maandelijkse jeugdsoos in het dorpshuis blijkt écht in een behoefte te voorzien.
Ruim 200 jongeren bezoeken maandelijks Dorpshuis de Drie Linden voor een leuke avond. Dankzij de
hulp van veel vrijwilligers is de soos een groot succes. De dorpsraad is dankbaar voor de geweldige
inzet van alle mensen die meehelpen om de soos draaiende te houden. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd
welkom. U kunt zich aanmelden bij Lian van Boxtel, telefoon: 0418-661411.

Behouden cultureel erfgoed
Boek over Alem
Tijdens een van de eerste jaarvergaderingen is er een idee voorgelegd aan het dorpsraad om een
boek over Alem te (laten) maken. In verband met allerlei andere prioriteiten was dit idee nooit
uitgewerkt, maar inmiddels is duidelijk dat een boek komt! 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 geïnterviewd worden. 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, die
belangeloos zijn medewerking heeft toegezegd.
Naast deze verhalen uit de recente historie zal ook de oudere historie van ons dorp aan bod komen.
Wie dit onderdeel voor zijn rekening zal gaan nemen is momenteel nog niet duidelijk, maar we
hebben al enkele kandidaten gepolst. We zijn er van overtuigt dat dit gaat lukken. We hopen dat we
eind van dit jaar het boek uit kunnen brengen.

Diversen
Zomer in Gelderland
Via de dorpsraad is ons dorp door omroep Gelderland uitgenodigd om mee te doen met het
programma ‘Zomer in Gelderland’. De opnames vinden plaats op donderdag 27 augustus op de
parkeerplaats bij de Jachthaven. De bedoeling is dat er de hele dag een team van 10 personen,
waarvan één teamleider, beschikbaar is om enkele opdrachten uit te voeren die met Alem te maken
hebben. De hele dag wordt via Radio Gelderland verslag gedaan van de gebeurtenissen in Alem. De
live televisie uitzending begint ’s-avonds om 18.15 uur. De opdrachten leveren punten op die
omgezet worden in euro’s. Er zijn maximaal duizend euro’s te verdienen, te besteden voor een goed
doel naar keuze. Tevens leveren
de opdrachten in Alem punten
op voor de titel ‘Mooiste dorp
van Gelderland’. Vanuit de
dorpsraad zijn Lian van Boxtel
en Peter Vissers betrokken bij
de voorbereiding.
De dorpsraad zou het heel fijn
vinden als alle verenigingen in
Alem meewerken aan dit mooie
evenement.
Presentatrice van ‘Zomer in Gelderland’ Angelique Krüger
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Het begin van de tv uitzending bestaat uit een ‘parade’, waarin alle verenigingen en stichtingen zich
mogen profileren. De onafhankelijke jury geeft ook punten voor deze parade. Hierbij wordt niet naar
het aantal mensen gekeken, maar vooral naar hun uitdossingen. Veelzijdigheid, veelkleurigheid en
betrokkenheid staan hier dus centraal.
De verenigingen zullen uitgenodigd worden voor een informatie bijeenkomst. Wij hopen op veel
betrokkenheid en vragen aan elke vereniging om één teamlid te leveren. Natuurlijk hopen we dat alle
verenigingen meedoen aan de parade.
Het lijkt ons een prachtig evenement waarin we kunnen laten zien waartoe Alem in staat is!

Debat leefbaarheid op het platte land
Op 23 februari jl. hield het CDA in Tiel een debat over ‘leefbaarheid op het platteland’. Dit debat was
tevens de start van de campagne voor Provinciale Staten verkiezingen
Voorzitter van de Alemse dorpsraad, Gerard van Mook, was uitgenodigd om deel te nemen aan dit
debat. Hij zat o.a. aan tafel met Sybrand van Haersma Buma en met Jan Jacob van Dijk, lijsttrekker
voor het CDA voor de Provinciale Staten.
Van Mook pleitte voor gedoseerde woningbouw in de kleinere kernen, zodat er echt naar behoefte
gebouwd kan worden. Hij kreeg steun van gedeputeerde Van Dijk, die stelde dat gemeenten hun
huisvestingsbeleid beter af moeten stemmen op behoeften.
Het is mooi om te constateren dat iemand van onze dorpsraad voor een dergelijk evenement
uitgenodigd wordt.

Gerard van Mook aan het woord tijdens het 'leefbaarheidsdebat' in Tiel.

Verenigingen
De dorpsraad geeft alle verenigingen, stichtingen uit ons dorp de gelegenheid om een stukje aan te
leveren voor de Nieuwsbrief. Deze keer een bijdrage van Fanfare Alem en van de H. Hubertus
parochie.
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50-jarig bestaan Fanfare Alem.
Fanfare Alem is opgericht op 10 oktober 1965 en dus viert Fanfare Alem in 2015 haar gouden
jubileum; wie had dat in die beginjaren kunnen denken. De buitenwacht was destijds sceptisch en
had er geen vertrouwen in. Het tegendeel is echter bewezen. Jeugdfanfare Alem is uitgegroeid tot
Fanfare Alem. Het eerste bestuur toonde moed, lef en doorzettingsvermogen. Op geleende
instrumenten speelden de 28 leden van, toen nog, Jeugdfanfare Alem haar eerste nummers tijdens
de intocht van Sinterklaas. Wat was men trots in Alem. Dit gevoel van trots is eigenlijk nooit meer
weggegaan. Fanfare Alem speelt een belangrijke rol in het verenigingsleven van Alem.
Waar Alem trots mag zijn op Fanfare Alem, is Fanfare Alem op haar beurt weer erg dankbaar voor de
support van onze kleine gemeenschap (ca. 650 inwoners).
Kinderen van toenmalige jeugdleden zijn inmiddels ook lid geworden en zo is de vereniging gestaag
gegroeid naar een ledenaantal van 55 in de leeftijd van 10 tot 70 jaar.
Vanwege het 50-jarig bestaan worden er het gehele jaar door diverse mooie, muzikale activiteiten
georganiseerd. Gestart werd met een prachtig Galaconcert in januari van dit jaar, daarna een
Carnavalsconcert en in april werd een Seniorentour gehouden door op één dag 3 verzorgingshuizen
te bezoeken en aldaar mooie optredens te verzorgen.

Fanfare Alem tijdens Koningsdag

Nu staat er een groots 3-daags ouderwets en gezellig muziekfeest op het programma in het weekend
van 5 t/m 7 juni a.s. op de voetbalvelden van VV Alem.
Het is inmiddels alweer 15 jaar geleden dat er een dergelijk gezellig muziekfeest werd georganiseerd.
Tijdens dit muziekfeest zijn er maar liefst 28 (!) muziekverenigingen die van zich zullen laten horen.
In een grote tent kunt u luisteren en kijken naar de diverse optredens en ook buiten de tent zullen
diverse showkorpsen hun opwachting maken.
Op vrijdagavond 5 juni vanaf 19.30 uur zijn er optredens van muziekverenigingen uit de regio, nl.
KHSC uit Kerkdriel, fanfare La Harpe uit Velddriel, fanfare Juliana uit Rossum en DES uit Kerkdriel.
Op zaterdag 6 juni zal het feest al om 12.30 uur beginnen en wel met een optreden van jeugdorkest
‘JuliAlem’ (jeugdleden van fanfare Alem en fanfare Juliana uit Rossum). Daarna volgen optredens van
diverse korpsen uit de omtrek. Zaterdagavond wordt een heel bijzonder optreden gegeven door oudleden die voor dit optreden een aantal keren met elkaar hebben gerepeteerd.
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Hierna is er een feestavond voor iedereen!
Op zondag 7 juni begint de concert dag om 10.30 uur met een optreden van onze eigen fanfare en
slagwerkgroep, waarbij de gehele basisschool wordt betrokken. Daarna zullen diverse
muziekverenigingen optreden tot ca. 19.30 uur in de avond. Kortom; voor elk wat wils, dus u bent op
alle dagen van harte welkom om te komen luisteren.
De entree is gratis!
In oktober verwelkomen we onze muzikale vrienden uit Lenk in Zwitserland die voor deze
gelegenheid ook aanwezig zijn op 10 oktober, de datum waarop de fanfare exact 50 jaar bestaat. Ook
dan zullen er allerlei activiteiten in ons dorpshuis worden georganiseerd.

De H. Hubertuskerk.
De Alemse H. Hubertus parochie is sinds januari 2013 een onderdeel van de parochie H. Franciscus.
In de parochie H. Franciscus zijn de parochies van Alem, Ammerzoden, Hedel, Kerkdriel, RossumHurwenen, Velddriel en Zaltbommel samengevoegd.
Contactgroepen met coördinatoren hebben de taak van de parochievergadering en
parochiewerkgroep overgenomen. De coördinatoren staan in contact met het bestuur van de
parochie H. Franciscus.
De volgende coördinatoren zijn werkzaam voor Alem:
1. Coördinator pastorale en vrijwilligerszaken: Ger van Boxtel
2. Coördinator algemene zaken: Willem Klavers
3. Coördinator plaatselijke onderhoudszaken m.b.t. kerk en
pastorie. Jos van Boxtel
4. Coördinator financiële zaken en bouw- en grondzaken: Daan
Toonen
5. Coördinator Kerkhofzaken (kerkhofbeheerder): Johan Toonen
De Alemse parochie is een levendige geloofsgemeenschap. Heel veel
bewoners van Alem zijn op een of andere manier als vrijwilliger
betrokken bij de kerk.
De Alemers zijn trots op hun mooie kerkgebouw! Betrokkenheid van de
inwoners van Alem is nodig om ons mooie dorpje leefbaar te houden en
de kerk hoort daar zeker bij.

Het bestuur van de dorpsraad Alem wenst u een mooie zomer toe.
Wij hopen aan het eind van dit jaar weer met een nieuwe nieuwsbrief te komen.
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