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Inleiding
In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van onze plannen en activiteiten. De vorige
nieuwsbrief brachten wij uit in november 2018. Alle nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze
nieuwe website www.dorpsraadalem.nl . Ondertussen is er weer veel gebeurd. Hieronder leest u er
meer over. De rubricering van de Nieuwsbrief is conform de speerpunten van ons Dorpsplan 20182022.

Nieuw Bestuurslid
Wij zijn blij om te kunnen melden dat ons bestuur, met de komst van Olaf Steenbekkers, weer
compleet is. Olaf stelt zich kort aan u voor: Ik ben Olaf Steenbekkers en officieel geboren in Den
Bosch, maar met een absoluut Alems hart. Ik woon hier inmiddels al 27 jaar en zou eigenlijk niet
anders meer willen. Dan moeten er uiteraard wel de mogelijkheden zijn om voor mij als ‘nieuwe
generatie’ woningzoekenden een interessante woning in Alem te vinden.
Dat is dan ook een van de redenen dat ik ervoor gekozen heb om op de uitnodiging van de dorpsraad
in te gaan. Ik zet me er graag, met alle andere leden van de raad, voor in om Alem nóg een stukje
interessanter te maken voor mijn leeftijdsgenoten en toekomstige woningzoekenden. Ik kijk er naar
uit om Alem als leefomgeving mooi en levendig te houden door ons op allerlei manieren in te zetten
voor het dorp als dorpsraad zijnde.
Ik ben verder nog actief als leider van het 3e elftal van VV Alem, waar ik soms nog wel eens zelf wat
wedstrijden van meepak. Ik vind het dan ook belangrijk dat Alem blijft voortbestaan met haar
verenigingen. Zodat ook de volgende generaties hun vrije tijd op een leuke, actieve manier kunnen
blijven benutten.

Bestuur Dorpsraad Alem, juni 2019. V.l.n.r. voorzitter Gerard van Mook, penningmeester Lian van Boxtel, bestuurslid Romie
van Mourik, bestuurslid Olaf Steenbekkers, vicevoorzitter Margriet de Wilt, secretaris Hans Hanegraaf. Op de foto ontbreekt
bestuurslid Jeroen van Heel.
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Voldoende woningen voor iedere doelgroep
Tijdens onze algemene vergadering van 22 februari 2019 was wethouder Peter de Vries te gast. Hij
sprak daar op ons verzoek o.a. over de mogelijkheden voor woningbouw in ons dorp. Woningbouw is
voor de dorpsraad prioriteit nummer één. Maar helaas zien we opnieuw dat jongeren die graag in
het eigen dorp willen wonen noodgedwongen hun heil elders moeten zoeken.
De Vries verzekerde dat er in Alem gebouwd gaat worden. Dat zou dan moeten gebeuren op het
perceel achter de Meerenstraat, dat nu nog maisland is. Vanuit de gemeente zijn er gesprekken
gaande met de eigenaren van de grond en de obstakels in de vorm van stankcirkels zouden zijn
opgelost. Helaas lijkt het, als gevolg van langdurige procedures, nog drie tot vier jaar te duren
voordat er gebouwd kan worden. Dat betekent dat het mogelijk nog vijf jaar kan duren voordat de
eerste woning er staat. Wij vinden dat onacceptabel! Zeker als we zien dat in er in nagenoeg alle
kernen van Maasdriel volop gebouwd wordt. Wij doen een beroep op de gemeentelijke politiek om
nu écht vaart te zetten achter woningbouw in ons dorp. Loze beloften hebben we inmiddels al vaak
genoeg gehoord; de Alemse bevolking wil nu daden zien!

De basisvoorzieningen aanwezig
Dorpshuis de Drie Linden, de Sint
Hubertuskerk, de Sint Odrada
basisschool, maar ook de jachthaven
met het eetcafé de Maas, het plantsoen
aan de Veerweg, de Jeu de boules baan,
de voetbalvelden met de kantine van VV
Alem; het zijn allemaal belangrijke
voorzieningen voor de leefbaarheid van
ons dorp. Het is fijn om te constateren
dat al deze locaties volop gebruikt
Op 23 mei werd bij VV Alem, onder grote belangstelling, gestreden om
worden.
de Jan van Boxtel penalty bokaal.
Het plantsoen, waarop we Nuts
voorzieningen hebben laten aanbrengen, is jaarlijks het decor van de feestelijkheden rondom
Koningsdag en de Kermis. En natuurlijk ook van de traditionele Kapellen-dag, georganiseerd door de
Bloas en Boem Band. Ook het Soepenfestival maakt graag gebruik van het plantsoen.

Een levendig verenigingsleven
Alem heeft nog een bloeiend verenigingsleven, maar omdat er alweer een aantal jaren niet gebouwd
is in ons dorp is de aanwas van leden bij veel verenigingen minimaal tot zelfs negatief. Sommige
verenigingen denken na over samenwerken met buurverenigingen. Het Alemse kerkkoor zingt
inmiddels al samen met leden van het voormalige Rossumse kerkkoor. Voetbalvereniging Alem heeft
al enkele jaren een succesvolle samenwerking op het gebied van jeugdvoetbal met RKVSC en DSC, en
komend jaar komt daar de jeugd van Heerewaarden ook bij. Fanfare Alem werkt regelmatig samen
met fanfare Juliana uit Rossum.
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Dit zijn natuurlijk prima oplossingen die wij van harte toejuichen. Op deze wijze kunnen verenigingen
in stand blijven en kunnen inwoners hun hobby toch blijven uitoefenen. Het blijft echter wel van
groot belang dat we als dorp onze eigenheid behouden en dat we niet volledig afhankelijk worden
van hulp van buitenaf. Ook hierom is woningbouw van belang!
Gelukkig komen er ook nieuwe verenigingen bij: EVA, Erfgoed Vereniging Alem, heeft in korte tijd
haar bestaansrecht al bewezen met enkele interessante en goedbezochte bijeenkomsten over de
geschiedenis van ons dorp.

Veilig, sociaal, schoon en groen dorp
Verkeer
Naar aanleiding van het rapport van onze ‘verkeerswerkgroep’, is er door vertegenwoordigers van de
gemeente Maasdriel tijdens onze jaarvergadering op 22 februari toelichting gegeven op de plannen
om de verkeersveiligheid in Alem te verbeteren. De Veerweg zal een 60 km weg worden en tevens
een voorrangsweg. Aan beide zijden van de weg komt een rode fietsstrook en op alle kruisingen zal
een (lage) drempel geplaatst worden. Enkele kruispunten zullen veiliger gemaakt worden, dat geldt
voor de eerste kruising als u Alem
via de Sint Odradastraat
binnenrijdt en voor de kruising bij
de stoep richting de
Meerenstraat.
In de Sint Odradastraat zijn
inmiddels al maatregelen
getroffen om de veiligheid voor de
schoolgaande kinderen te
verbeteren. De planning was
aanvankelijk om in mei 2019 met
de werkzaamheden te beginnen.
Helaas heeft het onderzoek aan de Veerweg vertraging opgelopen en zullen de werkzaamheden nu,
naar verwachting, na de bouwvakvakantie gestart worden.
Het streven is verder om van de hele dorpskern een 30 kilometer zone te maken. Vermoedelijk zal
deze laatste maatregel pas in een later stadium gerealiseerd worden.

Mobiele telefonie
N.a.v. de door ons gehouden enquête over de slechte mobiele bereikbaarheid in ons dorp hebben
we bericht gehad van de gemeente Maasdriel. Ook Well heeft gebruik gemaakt van onze enquête en
daar waren de conclusies vergelijkbaar. Het (samengevatte) bericht van de gemeente luidde als
volgt:
“Monet (branchevereniging), vertegenwoordigd door KPN, T-mobiel en Vodafone, is bij de gemeente
op gesprek geweest om de stand van zaken te bespreken.
Belangrijke punten uit het gesprek zijn:
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-

-

Monet was erg te spreken over de informatie die zij hebben mogen ontvangen bij de
vragenlijst (ingevuld door de dorpsraad). Complimenten daarvoor!
Alle operators erkennen de klachten die door jullie worden ervaren in de kern. Er zijn testen
uitgevoerd waarbij ze o.a. met radiowagens door de kern zijn gereden. Daarbij is vastgesteld
dat het signaal inderdaad niet goed is.
Na de 5G veiling zullen er naar verwachting verbeteringen in het mobiele netwerk merkbaar
zijn. De veiling staat gepland eind 2019. In 2019 zal er dus nog niks veranderen.
Uitdaging is de verhouding van de kosten van een mast en het aantal inwoners in de relatief
kleine kernen.
Andere uitdaging is om, wanneer nodig en mogelijk, geschikte opstelpunten te vinden
(locaties voor een mast).
Alle operators hebben afzonderlijk van elkaar verschillende acties uitgezet die ten goede
moeten (gaan) komen aan de mobiele bereikbaarheid. Zo worden frequenties uitgebreid en
worden locaties op een prioriteitenlijst gezet.’’

Er zijn nu nog geen concrete oplossingen en die zullen er dit jaar ook nog niet zijn. Maar wij zien wel
dat er serieus gewerkt wordt aan de klachten.”
Wij worden door Alex van Drunen van de gemeente Maasdriel goed op de hoogte gehouden van de
voortgang. Daar is de dorpsraad blij mee. Natuurlijk zagen we graag dat de problemen sneller
worden opgelost, maar dat blijkt helaas niet mogelijk.

Glasvezel
Zoals u in de krant hebt kunnen lezen gaat Digitale Stad glasvezel
aanleggen in de Regio Rivierenland en dus ook in Alem. De
aanmeldingsgrens van 50% is gehaald en wij zijn dan ook verheugd dat
glasvezel er komt. Als de gemeenteraden akkoord gaan, en waarom
zouden ze dat niet (?), dan kunnen de werkzaamheden nog dit jaar
beginnen. Voor diegenen die zich aangemeld hebben en gebruik maken
van een van de deelnemende providers is de aanleg gratis.

Schoonmaakacties
De dorpsraad organiseert jaarlijks, samen met de basisschool en een aantal vrijwilligers, een
schoonmaakactie rondom ons dorp. Op woensdag 20 maart 2019 was de landelijke opschoon dag.
De kinderen van de Sint Odradaschool met enkele vrijwilligers van de dorpsraad hebben hieraan
meegewerkt. Ook wethouder Peter de Vries was aanwezig. De gemeente zorg elk jaar voor de
spullen (prikstokken en vuilniszakken).
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AED
Annette Verschuure is gestopt met de coördinerende taken voor de AED en de reanimatie cursussen.
Wij hebben Annet met een kleine attentie bedankt voor haar goede werk in de afgelopen jaren.
Annelies Nendels neemt de taken met betrekking tot de maandelijkse registratie van het AED
onderhoud over. Daar zijn wij erg blij mee.
Lian van Boxtel coördineert voortaan de reanimatie cursussen. Er is samenwerking gezocht met de
voetbalclub en deze was graag bereid om mee te werken. In mei zijn er twee herhalingscursussen
gegeven in de kantine van VV Alem. Daar hebben 15 dorpsgenoten aan meegedaan. De cursus is voor
de deelnemers gratis; VV Alem betaalt de kosten voor haar eigen leden en de kosten voor de mensen
die via de dorpsraad meedoen worden door de Dorpsraad voldaan. Dorpsgenoten die mee willen
doen; aarzel niet en geef je op! Als er mensen zijn die kunnen reanimeren en zich niet hebben
aangemeld bij ‘Hartslagnu.nl’, verzoeken wij vriendelijk om dat alsnog te doen.

Plantsoen
De gesneuvelde beukenhaag langs de
nutsvoorzieningen op het plantsoen is
inmiddels vervangen door een
ligusterhaag. Het ziet er een stuk netter
uit.

Klompenpad
Het bankje op het klompenpad in de Kil
is helaas vernield. Sjaak Kollenburg
heeft toegezegd een nieuwe te maken.
Ligusterhaagje rondom nutsvoorzieningen op plantsoen.
Herold Verschuure heeft het idee
opgepakt om een bijenhotel ergens langs het klompenpad te plaatsen. Hij gaat nu met zijn vader Piet
bekijken of ze dit zelf kunnen maken. De vrijwilligers van het klompenpad blijven actief!

Voorgenomen houtkap in de Kil en Moleneind
In onze jaarvergadering hebben wij verteld dat de ‘Dekker Groep’ voornemens was om de populieren
in de Kil en aan het Moleneind (het kleine bosje onder aan de oude zomerdijk) te gaan kappen.
Inmiddels is duidelijk geworden dat er eerst een ecologisch onderzoek moet plaatsvinden, alvorens
er gekapt mag worden. Dekker heeft ons laten weten dat zij daarom voorlopig afzien van de
voorgenomen kap. Ze hebben toegezegd dat ze eventuele onveilige situaties in de gaten zullen
houden en waar nodig oplossen.

Speeltuintje
Het speeltuintje aan de Meerenstraat is door de gemeente helemaal opgeknapt. Er is opnieuw
betegeld, er is een nieuwe heg geplaatst en de entree is gewijzigd. Het ziet er weer prima uit en de
kinderen maken er weer volop gebruik van. Dank aan de gemeente Maasdriel.
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Behouden van het culturele erfgoed
Erfgoed Vereniging Alem
De Erfgoed Vereniging Alem, kortweg EVA genaamd, opereert nu nog onder de vlag van de
Dorpsraad. De vereniging houdt één keer in de twee maanden een bijeenkomst voor haar leden (dat
zijn er inmiddels 22) en voor belangstellenden. Om lid te worden of voor meer informatie over de
vereniging, kunt u contact opnemen met Peter van Lent (petervanlent@beeldgeschiedenis.nl) of
Harry Brekelmans (h.brekelmanms@ziggo.nl).

Alem Boek – geld over
De uitgave van ons Alem Boek was een groot succes. Zo groot zelfs dat we er wat geld aan hebben
overgehouden, zo’n kleine € 1.700,-. Natuurlijk moeten deze middelen ten goede komen aan ons
dorp. Een gedeelte van dit geld, € 500,- gaat naar de Sint Odradaschool, deze is bezig met het
opknappen van het schoolplein en de speeltoestellen. Wij leveren hiermee een kleine bijdrage in de
kosten.
Als u een idee heeft voor de besteding van de rest van het geld dan horen wij dat graag. De enige
voorwaarde is dat het ten goede moet komen aan de leefbaarheid van ons dorp. Ideeën kunt u bij de
bestuur indienen.

Duurzaamheid
Op 29 maart 2019 is er een
tweede duurzaamheid
bijeenkomst georganiseerd in
het dorpshuis.
Het energieloket ‘Het nieuwe
wonen Rivierenland’ verzorgde
de presentatie. Stephan van
Tongeren en Dennis Nieuwenhuis hielden, voor ruim 30 aanwezigen, een prima en zeer interessante
presentatie. Zij lieten in 6 concrete stappen zien op welke wijze je je huis kunt verduurzamen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Check de isolatie van je woning.
Verbeter de isolatie van je woning.
Check en verbeter je ventilatie.
Check je radiatoren.
Ga elektrisch koken.
Vervang je CV- ketel door duurzame verwarming.

Bij elke stap werd verteld hoe je dat het beste kunt doen en wat voor besparing het op kan leveren.
De boodschap was ook: Volledig verduurzamen kost veel geld en ook tijd. Maar het hoeft natuurlijk
niet in een keer.
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Vervolgens werden de voordelen van zélf energie opwekken met zonnepanelen uitgelegd. Hierbij
werd aangegeven: zonnepanelen leggen is prima, maar het beste is om te beginnen met isoleren!
Tenslotte werd de collectieve aanbieding voor inkoop van isolatie en zonnepanelen gepresenteerd.
Van deze aanbieding hebben inmiddels al diverse inwoners gebruik gemaakt.
De dorpsraad hoopt met dit initiatief een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van ons dorp.
We zullen met de gemeente Maasdriel en Het Nieuwe Wonen overleggen of, en op welke wijze, we
nieuwe initiatieven kunnen ontplooien.

Deltaplan bedijkte Maas / Project Maasoeverpark
Op het moment van dit schrijven verkeren de eventueel te nemen maatregelen in ons dorp nog in de
onderzoeksfase. Of, en zo ja welke maatregelen er getroffen gaan worden is momenteel nog niet
bekend.

Overig nieuws
Brand
In de ochtend van 6 juni werden
Martien en Jolanda de Wilt getroffen
door een vreselijke brand, waarbij hun
huis in de Leimuidenstraat en
nagenoeg al hun persoonlijke
bezittingen verloren gingen. Ondanks
het verdriet dat Jolanda en Martien
hebben over het verlies van hun
woning en hun bezittingen zijn ze
dankbaar dat ze er zonder persoonlijk
letsel vanaf zijn gekomen. Ze willen
graag laten weten dat ze overdonderd
zijn door alle hulp en steunbetuigingen
die ze van heel veel mensen uit het
dorp hebben gekregen. Dit is voor
Martien en Jolanda hartverwarmend en het helpt ze om hun verdriet te verwerken. Ze willen
iedereen hier dan ook hartelijk voor bedanken. ‘Na deze vreselijke gebeurtenis is het voor ons
geweldig om te ervaren dat er zoveel mensen zijn die ons willen helpen. Alem voelt echt als een
warm bad voor ons.’
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Tenslotte
Voor actueel nieuws kunt u ons volgen op facebook. We hebben sinds enkele maanden ook een
nieuwe website: www.dorpsraadalem.nl. Op deze site vermelden we zaken die vaak wat minder
urgent, maar zeker niet onbelangrijk zijn. Neemt u eens een kijkje.
Mocht u suggesties of ideeën hebben die de leefbaarheid van ons dorp ten goede komen, aarzel dan
niet om ze met ons te delen.

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!
Bestuur Stichting Dorpsraad Alem
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