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Stichting Dorpsraad Alem 

Jaarverslag Stichting Dorpsraad Alem 2014 

Op donderdag 6 februari 2014 hebben we onze 3 e algemene dorpsvergadering 
gehouden in dorpshuis De Drie Linden. Het college van B&W van Maasdriel was 
hierbij aanwezig en heeft met de aanwezige dorpsbewoners en de dorpsraad o.a. 
gediscussieerd over het dorpsplan Alem. 

Het bestuur heeft in 2013 11x vergaderd en de onderwerpen die in 2014 onze 
aandacht hadden hebben wij gerubriceerd conform het toen besproken dorpsplan. 
Dit dorpsplan kunt u ook vinden op www.dorpalem.nl op het onderdeel dorpsraad. 

1. Woningbouw 
Wethouder Huizinga van Maasdriel sprak in 2013, bij de opievering van de eerste 11 
woningen aan Boerenerf, de welgemeende verwachting uit dat de volgende 6 
woningen in mei 2015 gereed zullen zijn. Woonstichting De Kernen zou in het 2 e 

kwartaal 2014 een verkooppeiling houden. Dit is gebeurd maar het heeft allemaal 
wat langer geduurd en wij hebben geconstateerd dat de bekendmakingen van De 
Kernen via Makelaardij Moolenaar uit Zaltbommel nou niet bepaald erg ambitieus te 
noemen zijn en daar hebben wij De Kernen op gewezen. In december j . I . is er, mede 
op ons aandringen, een informatieavond georganiseerd bij de makelaar. 
Verder zijn de landelijke ontwikkelingen zoals de ontvolking van het platteland, het 
inkomensafhankelijk huurbeleid en het feit dat de economische crisis nog steeds niet 
wil wijken negatief voor de noodzakelijke woningbouw in ons dorp. 

Op 11 december 2014 heeft de gemeenteraad besloten de regelgeving t.a.v. 
startersleningen aan te passen, door ook startersleningen toe te kennen bij de 
aankoop van een woning van woningcorporaties. Wij vinden dit een goede 
ontwikkeling. Wij hebben deze kwestie in een gesprek met wethouder Gerard van 
den Anker aangekaart. Dit onderwerp had echter al zijn aandacht en heeft inmiddels 
dus geresulteerd in besluitvorming. 

2. Basisvoorzieningen 
Vroeger werd er veel gezwommen aan en strandje aan de Dode Maas in De Steeg. 
Een aantal jaren terug hebben we eerste overlegsituaties aangeknoopt om deze 
situatie te herstellen maar op dat moment was daar misschien onvoldoende animo 
voor en zijn de plannen naar de ijskast verwezen. Momenteel zijn er misschien 
nieuwe mogelijkheden om dit op beperkte schaal weer mogelijk te maken maar daar 
moet nog een en ander voor worden geregeld. 

T.a.v. het gemeentelijk accommodatiebeleid valt sinds oktober 2013 weinig te 
melden. Aan het einde van een niet drukke maar interactieve bijeenkomst met de 
gemeente in dit dorpshuis werd de conclusie getrokken dat men in Alem geen 2e 
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bijeenkomst nodig achtte mits het beleid niet zal wijzigen. Wij zullen de 
ontwikkelingen uiteraard wel volgen en we wachten de gemeentelijke plannen af. 

Het Deltaplan Bedijkte Maas is een onderwerp wat wij al eerder hebben besproken 
met verantwoordelijk wethouder Gerard van den Anker en waarover wij heel graag 
meer willen weten. En wij denken dat onze inwoners dat ook willen. Vandaar dat wij 
dit onderwerp hebben geagendeerd voor deze vergadering. Na de pauze komen we 
hier op terug. 

3. Verenigingen 
Stichting Dorpsraad Alem maakt gebruik van de website www.dorpalem.nl en deze 
site kan ook door andere verenigingen en instellingen worden geraadpleegd en 
gebruikt. Marcel Toonen heeft deze site compleet vernieuwd en veel beter 
toegankelijk gemaakt. U kunt hier ook onze eerdere jaarverslagen en nieuwsbrieven 
vinden. 
Voor verenigingen staat de mogelijkheid open om ook een stukje aan te leveren voor 
de Nieuwsbrief. De Sint Odradaschool en Seniorenclub't Verzetje hebben daar in de 
laatste Nieuwsbrief gebruik van gemaakt. 

Dejeugdsoos in dorpshuis De Drie Linden, opgezet door dorpshuisbeheerder Huub 
Mombers en de dorpsraad, met name Lian van Boxtel, Peter Vissers en Ton 
Steenbekkers, heeft ook in 2014 duidelijk in een behoefte voorzien. Deze jeugdsoos 
vindt plaats elke 1e zaterdag van de maand m.u.v. de Carnavalsperiode en de 
zomervakantie. We beschikken over een groot aantal vrijwilligers, veelal de ouders 
van de doelgroep, die belangeloos assisteren. Maar gezien het grote aantal 
bezoekers is ook gekozen voor een professionele beveiliging en een bemenste 
garderobe. De eindtijd is na evaluatie in de 2 e helft van 2014 verruimd tot 01:00 uur. 

Ook wij als dorpsraad willen geen onnodige kosten maken en daarom hebben we 
aan de dorpsbewoners hun emailadres gevraagd zodat wij, vooral onze 
nieuwsbrieven, digitaal kunnen verstrekken. Deze nieuwsbrieven zijn veelal 5 a 6 
pagina's in kleur en dan worden 1 a 2 nieuwsbrieven per jaar op 256 adressen toch 
een aardige kostenpost. Gelukkig hebben onze inwoners hierop positief gereageerd 
en 55% heeft voor de digitale weg gekozen. Wij streven er naar om 75% te halen. Als 
u voortaan ook digitaal aangeleverd wilt krijgen kunt u uw naam, adres en emailadres 
inleveren ook deze avond of later inleveren bij mij. 

4. Veilig, sociaal en groen 
Al een aantal jaren staan wij aan de basis voor 1 a 2 schoonmaakacties per jaar. Dit 
doet Jeroen van Heel met vrijwilligers en met de kinderen van de hoogste groepen 
van onze basisschool. In 2014 hebben we een schoonmaakactie gehouden op 31 
oktober 2014. Het gaat dan vooral om de wegen buiten de bebouwde kom en langs 
de Maasoevers. 
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Ook de gemeente levert haar bijdrage via het beschikbaar stellen van vuilniszakken 
en prikstokken. Inmiddels zijn we met de gemeente in gesprek om mogelijk een 
gesubsidieerde samenwerkingsvorm op te zetten. 

Na veelvuidig en langdurig aandringen bij Waterschap Rivierenland mogen wij stellen 
dat het mede door ons toedoen is gelukt om bouwval Veerweg 4 (de voormalige 
woning van Bart Leerintveld), in 2014 te slopen en de piek te saneren. 

Vorig jaar schreven wij al dat, alles overwegende, wij tot de conclusie gekomen zijn 
dat we gaan voor een goede opknapbeurt van het plantsoen bij Het Hart van Alem, 
zodat het aanzicht verbeterd wordt. We willen ook een stroom- en watervoorziening 
aanbrengen, waardoor het organiseren van evenementen makkelijker wordt. Wij 
hebben onze meer gedetailleerde plannen in een eerste positief overleg kenbaar 
gemaakt aan de gemeente op 7 november 2014. 

Wethouder Smits heeft tijdens de vorige algemene dorpsvergadering een aantal 
toezeggingen gedaan m.b.t. verbeteringen aan wegen en fietspaden. We noemen 
hier De Steeg, de Jan Klingenweg en het fietspad aan de Jan Klingenweg. Het is 
prettig om te constateren dat deze toezeggingen volledig zijn nagekomen. 

Onze vrijwilligers zijn het afgelopen jaar enkele keren opgeroepen bij hartfalen. 
Oproepen komen soms ook uit Rossum en Kerkdriel. Annelies Nendels en Annette 
Verschuure zetten zich actief in om deze voorziening in te onderhouden. Zij willen dit 
jaar extra mensen gaan werven die mee willen gaan draaien met de AED oproepen. 
Dit omdat van de getrainde mensen, niet iedereen meer opgeroepen wil worden. 
Dit jaar zijn er enkele keren problemen geweest met de kast van de AED. Deze is na 
een aantal storingen door de fabrikant grondig gerepareerd en heeft daarna geen 
mankementen meer vertoond. 

5. Behoud van cultureel erfgoed 
Op vrijdag 20 juni 2014 heeft waarnemend burgemeester Prick in het bijzijn van 
Stichting Landschapsbeheer en de dorpsraad de klompenpaden Rossum/Hurwenen 
en Alem officieel geopend. Stichting Dorpsraad Alem was hiervan sinds medio 2012 
de initiatiefnemer n.a.v. opmerkingen van de bewoners van Alem in onze 1 e 

algemene dorpsvergadering van begin 2012. Gebleken is dat vele wandelaars het 
Alemschepad weten te vinden en waarderen met dank aan de commissie die dit 
gerealiseerd heeft. De commissieleden waren Pieter van Walree en de 
bestuursleden van de dorpsraad Willy van Lent en Hans Hanegraaf. 
Onze dorpsraad heeft tevens een subsidie aangevraagd en gekregen voor de 
bekostiging van extra startpanelen van Rabobank Bommelerwaard. 
Inmiddels is er een team van vrijwilligers actief die dit pad onderhouden en zo 
mogelijk verbeteren. Wij noemen hier Piet en Herold Verschuure, Martin Toonen, 
Pieter van Walree, Marjolein van Hoeken, Anna Prijs en Severina Poot. 
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Tot slot laten wij u weten dat wij ook in 2014 hebben deelgenomen aan een 
gezamenlijk dorpsradenoverleg binnen de gemeente Maasdriel en dat wij de druk 
bezochte en heel mooi aangeklede receptie van de Alemse Rakkers, die hun 50-jarig 
bestaan vierden, hebben bijgewoond. 

Ook voor Kerstmis 2014 hebben wij gezorgd voor een fraai verlichte Kerstboom op 
hetplantsoen met dank aan Lian van Boxtel, Peter Vissers en Hans Hanegraaf en 
uiteraard aan Theo van Schijndel die met het nodige zwaar materieel gratis de boom 
haalt en rechtzet en ook de gemeente Maasdriel voor de verlichtingsmaterialen en de 
stroorn. 

Voor akkoord: voorzitter G. van Mook. Secretarjs H. Hanegraaf. 




