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Jaarverslag Stichting Dorpsraad Alem 2019
Op vrijdag 22 februari 2019 hebben we onze 8e algemene dorpsvergadering gehouden in dorpshuis
De Drie Linden. Tijdens deze vergadering ging de aandacht vooral uit naar de ontwikkelingen m.b.t.
woningbouw, naar het Maasoevertraject of Deltaplan bedijkte Maas, naar verkeersmaatregelen en
maatregelen m.b.t. duurzaamheid, zoals isoleren en zonnepanelen.
In 2019 heeft het bestuur, zoals gebruikelijk, 11x vergaderd en de onderwerpen die in 2019 aan bod
kwamen hebben wij in dit jaarverslag gerubriceerd volgens het dorpsplan 2018-2022.
Elk jaar verstrekt de dorpsraad een of twee nieuwsbrieven. In 2019 werd in juni een nieuwsbrief
uitgebracht. Veel onderwerpen uit de nieuwsbrief komen ook in dit jaarverslag aan de orde. Alle
nieuwsbrieven zijn op onze website te vinden. Vaak wordt kort nieuws ook op onze facebookpagina
Stichting Dorpsraad Alem geplaatst.
1. Woningbouw
Sinds de totstandkoming van de 17 woningen aan Boerenerf in 2015 ligt de woningbouw in Alem weer
helemaal stil ondanks het feit dat wij in september 2018 een positief gesprek hebben gehad met
wethouder Peter de Vries, die toen heel duidelijk heeft gesteld: “bouwen naar behoefte in elke kern
van Maasdriel”. Dit gaat op voor bijna alle kernen van Maasdriel maar helaas niet in Alem. Ook in
2019 hebben wij druk uitgeoefend op de wethouder en de Alemse raadsleden. De meest logische
woningbouwuitbreiding kan worden gerealiseerd ten zuidoosten van de Meerenstraat. Ons laatste
gesprek met wethouder De Vries dateert van 5 december 2019 maar voor Sinterklaas spelen kon De
Vries nog steeds niet. Op dit moment kunnen wij geen concrete toezeggingen doen maar we hebben
wel vertrouwen in het standpunt van De Vries ten opzichte van de woningbouw in Alem
2. Basisvoorzieningen
Over de slechte mobiele bereikbaarheid in Alem kunnen we niet veel meer zeggen dat zowel wij als
de dorpsraad Well, als de gemeente Maasdriel meedraaien in een pilot van het Ministerie van
Economische zaken. We kunnen slechts afwachten.
In 2019 heeft de gemeente in overleg met de dorpsraad het speeltuintje in de Meerenstraat keurig
opgeknapt.
Over snel internet (glasvezelproject) kan worden gezegd dat de benodigde 50% deelname is gehaald
en dat de formele goedkeuring van de deelnemende gemeenten is geregeld. In oktober/november zijn
huisbezoeken afgelegd om te bepalen waar de bekabeling bij de woningen naar binnen moet.
De basisschool heeft een werkgroep geformeerd om te komen tot een andere inrichting van het
schoolplein. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar. In het kader van de besteding van middelen
waar wij u vorige jaarvergadering om hebben gevraagd, hebben wij als dorpsraad een donatie gedaan
van € 500.
Peuterspeelzaal Maasdriel is gestopt met al haar activiteiten. Inmiddels is duidelijk dat Het Veldmuisje
alle werkzaamheden gaat overnemen dus ook de peuterspeelzaalactiviteiten in de basisschool in
Alem.
3. Verenigingen
De dorpsraad brengt jaarlijks een of twee nieuwsbrieven uit. De mogelijkheid bestaat voor alle andere
verenigingen of instellingen om hiervoor copij aan te leveren zodat zij via onze nieuwsbrief onze
inwoners kunnen bereiken.
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Na enige discussie is een centrale evenementenagenda opnieuw opgevoerd. Peter van Boxtel (Jz)
heeft zich hiervoor ingezet en samen met Margriet van de dorpsraad beheren zij sinds
september/oktober 2019 deze evenementenkalender via de website van St. Dorpsraad Alem.
4. Veilig, sociaal, schoon en groen
In het najaar van 2019 zijn de beloofde verkeersmaatregelen aan de Jan Klingenweg en de Veerweg
uitgevoerd. De Veerweg is een keurige 60 km weg geworden met overal dezelfde voorrangssituaties
op de verhoogde kruisingen. Ook de gekleurde fietsstroken dragen bij aan verlaging van de snelheid.
De dorpsraad is blij met de genomen maatregelen en heeft de gemeente gecomplimenteerd.
Misschien dat her en der nog enkele kleine wijzigingen worden aangebracht.
In 2020 zal de kern van Alem een 30 km zone worden. Bij de basisschool zijn de eerste
werkzaamheden al uitgevoerd. De eerste voorlichtingsavond in het dorpshuis was niet goed bezocht
en ons bereiken geluiden vanuit de bevolking van Alem dat men het niet altijd eens is met
maatregelen. Wij hebben begrepen dat het inrichten van een 30 km zone nogal wat wettelijke
vereisten met zich brengt en daar moet de gemeente rekening mee houden.
Vorig jaar schreven wij al dat Dekker op twee plaatsen in Alem in het najaar van 2019 kaprijpe
populieren wil kappen. Het gaat om 2 bosjes aan het klompenpad bij De Kil en aan het Moleneind.
Omdat dit ten goede komt van de veiligheid van de wandelaars heeft de dorpsraad positief
geadviseerd. Blijkbaar is bij het kappen van meer dan 10 bomen een kapvergunning nodig. Omdat in
de bosjes vleermuizen voorkomen treedt de flora- en faunawet in werking en dit geeft zoveel extra
gedoe dat Dekker voorlopig heeft afgezien van de bomenkap. De veiligheid wordt door Dekker niet uit
het oog verloren.
De beukenhaag die geplaatst is rond de nutsvoorzieningen op het plantsoen is niet geworden wat wij
graag zouden zien. Ook de gemeente is het daar mee eens, maar de droogte heeft ook een negatieve
rol gespeeld. De gemeente heeft in het voorjaar van 2019 een nieuwe ligusterhaag geplant. Wij hopen
dat dit wel het gewenste effect op zal leveren.
De AED-groep in Alem telt momenteel 29 vrijwilligers, waarvan er 15 aangesloten zijn bij hartslag.nu.
Extra burgerhulpverleners zijn altijd welkom. Samen met VV Alem zijn op 15 en 29 april herhalings- en
beginnerscursussen voor 15 Alemers georganiseerd. De eigen bijdragen worden door VV Alem en de
dorpsraad vergoed. Je kunt je na de cursus aanmelden bij hartslag.nu. Hier kun je jezelf registreren en
vervolgens ook de app instellen op je telefoon. Zo worden vrijwilligers die in de buurt zijn
gewaarschuwd via een SMS bericht wanneer de AED ingezet moet worden. Voor informatie of
aanmelding kun je contact opnemen met Lian van Boxtel (j.boxtel78@upcmail.nl).
De tweemaandelijkse controle van de AED die bij het dorpshuis hangt wordt verricht door Annelies
Nendels waarvoor wij haar dankbaar zijn.
Lian coördineert jaarlijks de schoonmaakacties in het voorjaar in en rond ons dorp in samenwerking
met vele vrijwilligers en de kinderen van de basisschool. De gemeente faciliteert ons daarbij en de
samenwerking was op 20 maart 2019 prima verlopen. De Steeg en de kern van Alem werden keurig
schoongemaakt en ook wethouder Van Hoften heeft meegeholpen.
5. Behoud van cultureel erfgoed
Het Alemse klompenpad wordt onder leiding van coördinator Herold Verschuure en een aantal
vrijwilligers uitstekend onderhouden, maar ook zij kunnen vernielingen niet voorkomen. Het bankje in
De Kil is helaas vernield. Gelukkig heeft Sjaak Kollenburg gratis een nieuwe bank gemaakt. Deze
bank is al in De Kil geplaatst. Sjaak zal nog een 2e bank maken die aan de Veerweg komt ter hoogte
van de Hogeweg, hiervoor rekent hij alleen de materiaalkosten.
Herold en Piet Verschuure hebben het klompenpad verrijkt met een heus insectenhotel, waarvoor zij
ook slechts de materiaalkosten in rekening hebben gebracht.
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Erfgoedvereniging Alem (kortweg EVA) is over 2019 als vereniging, onder de vlag van de dorpsraad,
een feit en zij heeft 23 leden, die over 2019 een contributie hebben betaald van € 25 per jaar per
persoon. Inmiddels huren zij een ruimte in de bovenverdieping van de woning vóór het dorpshuis.
Over 2019 hebben zij regelmatig activiteiten georganiseerd en Harrie en Peter willen volgend jaar in
juni groots uitpakken, maar daarover later in deze vergadering meer.
6. Duurzaamheid / Energie
Op 29 maart 2019 is er een laatste, zeer concrete, presentatie door “Het nieuwe wonen” in dorpshuis
De Drie Linden verzorgd. Daarna was het aan de inwoners om echt maatregelen te nemen zoals
bijvoorbeeld spouwmuurisolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Een aantal van hen heeft gebruik
gemaakt van de aanbieding van “Het nieuwe wonen” door met korting isolatie of zonnepanelen te
laten plaatsen.
Deze pilot die begin 2018 samen met de gemeente en “Het nieuwe wonen” uit Geldermalsen, van
start is gegaan is onlangs afgerond en de gemeente Maasdriel rolt het project samen met Zaltbommel
over de hele Bommelerwaard uit.
7. Deltaplan bedijkte Maas / Maasoeverproject
Deltaplan Bedijkte Maas of het Maasoevertraject loopt al geruime tijd en van tijd tot tijd komt er
informatie of wordt er informatie toegezegd, maar erg veel wijzer zijn we in de loop van de tijd nog
steeds niet geworden. Gemeente Maasdriel is aangesloten bij het koploperproject Maasoeverpark.
Regelmatig hebben wij met de betreffende wethouder overlegd en op 9 september 2019 hebben wij
zwart op wit gevraagd naar de stand van zaken. Daarop hebben wij wat berichten gekregen maar de
nodige duidelijkheid ontbrak. Op 5 december 2019 zijn we o.a. met betrekking tot dit onderwerp nog
op bezoek geweest bij wethouder De Vries. Tegelijkertijd verscheen in het Brabants Dagblad een
artikel met als kop “Miljoenen voor Maasplan zijn verdampt”. Vervolgens stond er: “Alem komt
voorlopig niet op een eiland te liggen, de voetbalclub hoeft niet te wijken voor water, de jachthaven
hoeft niet te verkassen en zandbedrijven in De Zandmeren krijgen vooralsnog geen andere stek. Het
Rijk ziet af van rivier verruimende maatregelen bij Alem en dat heeft grote gevolgen voor de plannen
die Maasdriel had”. M.a.w. op dit moment zijn de plannen voor Alem van tafel.
Bestaande acties lopen gewoon door, zoals het bijhouden van de website en facebook, de veilige
buurt app, het plaatsen van de Kerstverlichting, enz.
Op 24 juni 2019 zijn we in Rossum te gast geweest voor onze jaarlijkse gezamenlijke vergadering van
alle Maasdrielse dorpsraden, waarbij ook de gemeente Maasdriel aanwezig was. Met de gemeente
Maasdriel hebben wij, naast de al genoemde onderwerpen, veelvuldig positief contact over diverse
onderwerpen, zoals de strooiroutes bij gladheid, illegale stortingen, kapotte lantaarnpalen en onveilige
verkeerssituaties. Ook u kunt dat zelf doen via de website van gemeente Maasdriel, via het onderwerp
meldingen.
Nieuwe inwoners verwelkomen wij met een welkomstbrief en een ansichtkaart van Alem. In de brief
staat allerlei informatie over ons dorp.
Op onze website zijn alle nieuwsbrieven en jaarverslagen te zien, maar ook het huidige dorpsplan
2018-2022, de basis waar vanuit wij werken .

Voor akkoord:

voorzitter G. van Mook.

Secretaris H. Hanegraaf.
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