2e Nieuwsbrief Stichting Dorpsraad Alem, oktober 2011

Op 24 augustus 2011 is de Stichting Dorpsraad Alem officieel opgericht door het
ondertekenen van de stichtingsakte bij notariskantoor Van Santvoort & Den Drijver- Pigmans en
inschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel. De doelomschrijving voor de Stichting
Dorpsraad is als volgt:
Art. 2a. Het bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied van de Stichting en het bevorderen van
het welzijn van haar inwoners.
Art. 2b. Het verrichten van alle verdere handelingen , die met vorenstaande in de ruimste zin verband
houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De volledige statuten kunt u binnenkort terug vinden op onze website, www.alemdorp.nl, onderdeel
‘dorpsraad’.
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond vermeld, heeft de Dorpsraad besloten om het leefbaarheidsplan
uit 2009 als leidraad te nemen voor de uit te voeren activiteiten. Onderstaand treft u per onderdeel
de ontwikkelingen aan.
Nieuw logo voor Dorpsraad.
 Onze eerdere oproep voor het ontwerpen van een logo voor de dorpsraad heeft twee
reacties opgeleverd. Ilona Rodenburg en Hans Leerintveld hebben een ontwerp ingestuurd.
Uit deze twee mooie ontwerpen heeft het bestuur uiteindelijk gekozen voor het ontwerp van
Hans Leerintveld. In het logo, dat u bovenaan de pagina’s ziet, is het schiereiland Alem
duidelijk herkenbaar tussen de rivier de Maas en de groene omgeving van ons dorp. De
buitenste blauwe rand, waaruit de woorden ‘dorpsraad Alem’ voortkomen, symboliseert de
onlosmakelijke verbondenheid van ons dorp met de Maas. Wij zijn erg blij met het fraaie
logo en danken Hans van harte voor zijn prachtige ontwerp. Ook danken we Ilona voor haar
inzending. Geert van Mook zijn wij zeer erkentelijk voor het digitaliseren van het
geschilderde logo van Hans.
Wonen en ruimtelijke ordening
 Woningbouw is voor ons dorp prioriteit nummer één. Woningbouwplan de Weikesstraat
heeft door allerlei oorzaken enorme vertraging opgelopen. De Dorpsraad heeft diverse
gesprekken gevoerd met de betrokken
instanties om druk op de ketel te houden.
Woningstichting De Kernen wil liever
vandaag dan morgen de schop in de grond
zetten. Ook de gemeente Maasdriel is
inmiddels overtuigd van de noodzaak tot
snelle actie. De twee ingediende bezwaren
zijn inmiddels ongegrond verklaard en de
Commissie Ruimte heeft unaniem
ingestemd met het voorstel. Op 15
september 2011 heeft de Gemeenteraad
het bestemmingsplan vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van
Hopelijk kan er snel gebouwd worden en verdwijnt dit
6 oktober 2011 tot en met 16 november
bord uit de Weikesstraat.
2011 ter inzage.
Tijdens de inzage termijn kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden
ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij hopen van harte
dat het zover niet komt en dat er snel gebouwd kan worden.
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Woonomgeving
 Het dorpshuisbestuur had het idee om op een perceel grond achter het Dorpshuis een
jeu de boulesbaan te maken. De ideeën nemen steeds concretere vormen aan.
Aan de dorpsraad is gevraagd om bij de realisatie de helpende hand toe te steken. Dat doen
we natuurlijk graag.


Omdat er voor de jeugd van 12 tot 16 in Alem weinig te doen is, heeft de Dorpsraad, in
samenwerking met de beheerder van het dorpshuis, de organisatie van een jeugdsoos ter
hand genomen. Inmiddels zijn er al twee soosavonden geweest en deze zijn succesvol
verlopen, met twee maal ruim 50 bezoekers. Drie leden van de Dorpraad waren die avonden
aanwezig om een oogje in het zeil te houden. De avonden zijn, op een enkel incidentje, na
gezellig verlopen en krijgen zeker een vervolg. In de toekomst doen we graag een beroep op
vrijwilligers die deze avonden mee willen draaien. Als u dat iets lijkt, laat het ons weten.



We hebben onderzocht of we de LTO borden die in Alem
stonden konden hergebruiken om informatie over ons dorp
te vermelden. De borden waren echter in slechte staat en
zijn inmiddels verwijderd.



De uitgebrande woning aan de Veerweg vormde een gevaar,
zeker voor spelende kinderen. Op verzoek van de Dorpsraad
is er een hek geplaatst om het gebouw.



De Dorpsraad complimenteert de organisatoren van het
Soepenfestival met hun zeer geslaagde festival. Naast
allerlei andere activiteiten die door de diverse Alemse verenigingen worden georganiseerd, is
dit een vrij nieuwe activiteit, die na drie keer inmiddels zijn bestaansrecht heeft bewezen.
Dergelijke initiatieven bevestigen dat Alem een levende gemeenschap is met initiatiefrijke
inwoners.

Voorzieningen
 Het plaatsen van een abri heeft vertraging opgelopen. Maar gelukkig is deze op 12 oktober
door de gemeente geplaatst, tegenover het Hart van Alem. Er kan nu voortaan ‘droog’ op de
buurtbus gewacht worden.


De plannen voor het plaatsten van een AED (automatische externe defibrillator) op een
centrale plaats in ons dorp zijn in een vergevorderd stadium. Er is een werkgroep geformeerd
die alles rondom de plaatsing, gebruik, onderhoud en financiering gaat regelen.
De werkgroep bestaat uit Annelies Nendels, Annette Verschuure en Willy van Lent. Wij zijn
hiervoor alvast op zoek naar mensen die in het bezit zijn van een reanimatie/AED certificaat
en naar mensen die hiervoor opgeleid willen worden. Het betreft een korte cursus die
jaarlijks herhaald dient te worden. Je kunt je aanmelden via ons e-mail adres of bij Willy van
Lent.

Natuur & Recreatie
 We hebben een aantal mogelijkheden onderzocht om een strandje langs de Maas op te
knappen en beter toegankelijk te maken. Een aantal plekken zijn bekeken, maar vooralsnog
zijn we niet tot een concreet plan gekomen. Gezien de slechte zomer had dit ook geen
prioriteit. We hebben dit plan voorlopig even in de ijskast gezet.
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Op verzoek van de Dorpsraad heeft de gemeente twee extra zitbankjes geplaatst in
de berm langs de Sint Odradastraat (‘Kleine Dijk’).



Vanuit de bevolking krijgen we klachten over het
slechte onderhoud van het wandelpad in de Steeg.
Het pad is in feite een ‘struinpad’ waarbij het
gebruikelijk is dat er weinig tot geen onderhoud
wordt gepleegd. Het gedeelte langs de dijk bij de
Sint Odradastraat is, vooral na slecht weer,
nauwelijks toegankelijk. Mogelijk is het een idee om
hier met een groep vrijwilligers zelf de handen uit de
mouwen te steken en een smal toegangspad te
maken. Uiteraard na overleg met de eigenaar van het land.



We krijgen diverse verzoeken om te bezien of er een
struinroute gemaakt kan worden in de Alemse
uiterwaarden, met opstapjes over de afrasteringen. Dit lijkt
ons een goed idee en we zullen onderzoeken of dit te
realiseren is.

Communicatie
 We zijn druk bezig met de invulling van onze website. De
werkgroep die hiervoor in het leven is geroepen bestaat uit
Henriëtte Leerintveld, Wiel Maessen, Marcel Toonen en
Gerard van Mook. De website maakt onderdeel uit van de
site van www.dorpalem.nl. Op deze site heeft de Dorpsraad
een eigen onderdeel.
We trachten om op de website een activiteitenkalender te plaatsen met alle activiteiten die
in Alem worden georganiseerd. Daarnaast zullen er nieuwsberichten vanuit de Dorpsraad
worden geplaatst en artikelen vanuit de media. Ook onze nieuwsbrieven zullen op de site
worden gezet. De plannen zijn om een discussie forum op de site te maken waar iedereen
zijn of haar ideeën of meningen achter kan laten.
We hebben inmiddels een e-mail adres: dorpsraad@dorpalem.nl . Aarzelt u niet om dit te
gebruiken als u iets kwijt wilt aan het bestuur van de dorpsraad. U kunt ook via ‘contact’ op
de website een bericht aan ons versturen.
Financiën
 We hebben bij de gemeente Maasdriel een verzoek ingediend voor een startsubsidie. Deze
subsidie is toegekend en we hebben € 1.000,- ontvangen als startkapitaal. Daarnaast is er
door de gemeente € 1.000,- beschikbaar gesteld voor leefbaarheidactiviteiten. Hier moeten
we nog invulling aan geven. Mogelijk dat er vanuit de onze dorpsgemeenschap ideeën zijn
om dit geld te besteden. Laat het ons weten. U kunt ons e-mail adres gebruiken, maar
gewoon een van de bestuursleden aanspreken kan natuurlijk ook.


De dorpsraad heeft zelf weinig financiële middelen, maar via diverse instanties is het
mogelijk om subsidie te verkrijgen voor initiatieven die de leefbaarheid binnen kleine kernen
kan verbeteren. Wij doen daarom graag een beroep op u om ideeën aan ons door te geven.
Dat kunnen kleine initiatieven zijn, maar ook grotere plannen zijn van harte welkom.
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Vereniging Kleine Kernen Gelderland
 De dorpsraad is lid geworden van Vereniging de Kleine Kernen Gelderland. Deze
vereniging adviseert haar leden over allerlei leefbaarheidaspecten waar kleine kernen mee te
maken kunnen krijgen. Zo heeft deze vereniging ons o.a. op weg geholpen om de dorpsraad
op te richten.
Jaarvergadering
 Conform de statuten moet de dorpsraad tenminste één maal per jaar een openbare
vergadering houden. Wij zijn van plan om deze vergadering ultimo januari 2012 te
organiseren. Te zijner tijd ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Na een opstartfase begint het werk van de dorpsraad inmiddels vorm te krijgen. Sommige zaken
gaan helaas wat traag, vaak omdat we er te weinig invloed op kunnen uitoefenen, vooral als we
daarbij afhankelijk zijn van (overheid) instanties. Wij zijn er echter van overtuigd dat we samen met
de gemeente en overige instanties, maar vooral samen met onze inwoners belangrijke impulsen
kunnen geven om de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van Stichting Dorpsraad Alem
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