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‘Wat is belangrijk voor de inwoners 
van Alem?’

Dorpsraad Alem en gemeente Maasdriel



Vooraf

• Enquête geopend van 16-12 tot 04-01
• 220 respondenten (645 inwoners) 
• 34% van de bevolking heeft meegedaan 

aan de enquête 



Hoe wonen de respondenten?



Hoe oud zijn de respondenten?



Bevolking (2)



Belangrijkste thema’s

1. Wonen
118 stemmen

2. Onderwijs
79 stemmen

3. Groen 
66 stemmen



1. Wonen (1)
• Merendeel wil dat er 

meer woningen in 
Alem worden 
gebouwd. 

• Vele geven aan dat 
meer woningen voor 
starters ook positief 
kan bijdragen aan het 
basisonderwijs.  

• Zorgen dat de jeugd van 
Alem ook in Alem kan 
blijven wonen.

• Meer bouwen, bouwen, 
bouwen!

• Meer woningen voor 
ouderen



1. Wonen (2)



2. Onderwijs (1)
• Veel respondenten geven 

aan dat er goed 
onderwijs wordt gegeven, 
veel complimenten voor 
de kwaliteit van de 
basisschool

• Veel respondenten zijn 
blij dat er een 
basisschool is in het 
dorp.

• Veel respondenten 
geven aan dat ze vrezen 
voor het bestaan van de 
school. 



3. Groen
• Veel 

respondenten 
ervaren rust en 
ruimte in Alem. 

• Veel 
respondenten zien 
groen in rela e 
met recrea e. 
Denk aan de 
klompenpaden en 
fietspaden. 

• Sommige respondenten 
geven aan dat er de 
laatste jd meer 
vervuiling in ‘De Steeg’ is. 

• Sommige respondenten 
vinden het nog 
onduidelijk wat de 
zandwinning voor het 
groen in Alem gaat 
betekenen. 



Interessante feitjes

• Respondenten van 26 
– 35 jaar vinden dit de 
belangrijkste 
onderwerpen:

1. Wonen

2. Onderwijs

3. Veiligheid

• Respondenten van 68 
jaar en ouder vinden 
juist dit de 
belangrijkste 
onderwerpen:

1. Onderwijs

2. Veiligheid

3. Groen/natuur/
biodiversiteit



Wat maakt Alem zo bijzonder?

“Natuur, saamhorigheid, 
vrijwilligers, samenwerken, 

een beroep op elkaar 
kunnen doen, 

kleinschaligheid en 
laagdrempelig.”

“Klein, gezellig en 
knus dorp in een 
bijzonder mooie 

omgeving.”

“De saamhorigheid! 
Veel vrijwilligers die 

klaar staan als er iets 
georganiseerd moet 

worden.”

“Brabants dorp in Gelderland. Gelegen op 
een hartvormig eiland in het hart van 

Nederland.”

“Lee aar, gezelligheid, ons kent ons, kerkje, 
V.V. Alem, pontje, de oude boerderijen, 
toeris sch dorpje en de geschiedenis.”



Wat maakt Alem zo bijzonder ?(2)



Wat misten de respondenten in de enquête? 

• Zandwinning 
• Soepfes val en carnaval
• Woningen, veel respondenten benu en de 

kans om alsnog woningbouw onder de 
aandacht te brengen. 



Tot slot

37 mensen geven aan dat ze graag samen 
aan de slag willen gaan met een van de 

onderwerpen.


