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Inleiding 
De Alemse dorpsraad is inmiddels bezig aan het tiende jaar van haar bestaan. Wat opvalt is dat de 

belangrijkste doelstelling, zoals verwoord in onze eerste nieuwsbrief van april 2011, nog steeds recht 

overeind staat, namelijk woningbouw! Dat betekent dat dit onderdeel helaas onvoldoende uit de 

verf is gekomen. Verderop leest u hier meer over. 

In de afgelopen jaren hebben we gelukkig op andere gebieden heel veel kunnen realiseren. 

Enkele voor ons belangrijke hoogtepunten, in willekeurige volgorde, waren: 

-de realisering van woningbouw aan het Boerenerf; 

-de totstandkoming van het klompenpad; 

-het aanbrengen van de nutsvoorzieningen op het plantsoen; 

-de plaatsing van de AED bij het dorpshuis; 

-de duurzaamheidsactie, samen met de gemeente en ’Het Nieuwe Wonen’; 

-de realisatie van de prachtige jeu-de-boules-baan bij de basisschool; 

-de verkeersaanpassingen op de Veerweg (van 80 naar 60 km per uur). 

 

We hopen de komende jaren, samen de Alemse inwoners, nog veel te kunnen betekenen voor de 

leefbaarheid in ons dorp. 

De coronacrisis heeft ook voor de leefbaarheid in ons dorp grote gevolgen gehad. Het zeer actieve 

verenigingsleven was volledig tot stilstand gekomen. De o zo belangrijke sociale contacten waren tot 

een minimum beperkt. Nou hebben wij het geluk dat we in een klein dorp wonen met heel veel 

ruimte om ons heen. Wij konden gelukkig nog naar buiten, dit in tegenstelling tot heel veel mensen 

in de steden die écht aan huis gekluisterd waren. Laten we daarom onze zegeningen tellen, waarbij 

we extra blij mogen zijn dat er in ons dorp, voor zover wij weten, nauwelijks ernstige corona zieken 

zijn geweest. We hopen dat deze crisis snel voorbij is en dat we ons gewone leven weer op kunnen 

pakken. Op het moment van dit schrijven zijn er gelukkig al een aantal versoepelingen doorgevoerd. 

 

Voldoende woningen voor iedere doelgroep 
Na het eenmalige project aan het Boerenerf blijft het, ondanks vele gesprekken met de gemeente 

Maasdriel en ondanks vele verkiezingsbeloftes van gemeenteraadsleden, muisstil aan het bouwfront. 

En dan bedoel ik het bouwfront in Alem, want in nagenoeg alle dorpen in onze gemeente werd, en 

wordt er volop gebouwd.  Op 

vele gebieden kunnen wij 

prima samenwerken met de 

gemeente, maar op dit 

onderdeel zijn wij erg 

teleurgesteld en boos. En wat 

vragen we nou helemaal? 

Bouwen naar behoefte in ons 

dorp. Dat betekent jaarlijks 

enkele woningen, gefaseerd te 

bouwen. In bijvoorbeeld 

Kerkdriel en Rossum worden 

hele wijken uit de grond  

 
Op deze plek, achter de Meerenstraat zou gebouwd moeten worden 
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gestampt. Is een paar woningen per jaar in ons dorp dan teveel gevraagd? Gemeenteraadsleden en 

wethouders, kom uw beloften na en zorg voor woningbouw in Alem!  

Tijdens het verkiezingsdebat dat wij in februari 2018 in het dorpshuis georganiseerd  hebben, waren 

alle deelnemende lijsttrekkers en raadsleden het er roerend over eens dat woningbouw voor ons 

dorp noodzakelijk is. Helaas, de verkiezingen waren voorbij en alle beloften waren vergeten. 

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 daadwerkelijk gebouwd kan worden. Dat betekent dat het zeker 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 dringend 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 
Sinds de coronacrisis blijkt maar weer eens hoe belangrijk de basisvoorzieningen voor ons dorp zijn. 

Dorpshuis de Drie Linden, de Sint Hubertuskerk, de Sint Odrada basisschool, maar ook de jachthaven 

met het eetcafé de Maas, de wijnproeverijen van Het Hart van Alem en Les Trèfles, de Jeu de boules 

baan, de voetbalvelden met de kantine van VV Alem, alles moest dicht vanwege de crisis.  

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat we deze voorzieningen hebben, maar nu we er geen gebruik 

van kunnen maken is het opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Laten we er met zijn allen voor 

proberen te zorgen dat we deze voorzieningen ook in de toekomst kunnen blijven behouden. 

Goed nieuws is dat het terras bij ‘Het Hart van Alem’ op zonnige dagen weer open is en ook bij 

‘Eetcafe de Maas’ kun je weer terecht, alles met inachtneming van de corona-regels.. 

 

Een levendig verenigingsleven 
Alem heeft nog steeds een actief verenigingsleven, maar het wordt steeds lastiger om dit in stand te 

houden. De belangrijkste oorzaak: omdat er geen woningen gebouwd worden in ons dorp is de 

aanwas van leden bij veel verenigingen 

minimaal tot zelfs negatief.  

Alem staat bekend om haar bloeiende 

verenigingsleven, maar dat staat 

inmiddels sterk onder druk. Wat het nog 

lastiger maakt is dat het voor 

verenigingen steeds moeilijker is om 

vrijwilligers voor  

bestuurstaken of begeleiding van 

activiteiten te vinden.  

 Fanfare Alem tijdens een concert in het dorpshuis,  januari 2020 

mailto:info@dorpsraadalem.nl


Nieuwsbrief Dorpsraad Alem, juni 2020 
Secretariaat:  J.J. Hanegraaf, Sint Odradastraat 8, 5335LL Alem 
Email: info@dorpsraadalem.nl   KVK Midden Nederland: 53424980 

3 
 

 

 

Een aantal verenigingen werkt inmiddels al samen met buurverenigingen. Het Alemse kerkkoor is 

samengegaan met het voormalige Rossumse kerkkoor. Voetbalvereniging Alem werkt op het gebied 

van jeugdvoetbal samen met RKVSC, DSC en Heerewaarden. Fanfare Alem speelt en oefent 

regelmatig samen met fanfare Juliana uit Rossum. Wij  juichen deze oplossingen van harte toe. Het 

blijft volgens ons echter wel van groot belang dat we als dorp onze eigenheid behouden en dat 

verenigingen niet volledig afhankelijk worden van hulp van buitenaf. Ook hierom is woningbouw van 

belang!  

 

De grootste vereniging uit ons dorp, VV Alem met ruim 200 leden, bestaat dit jaar, op 2 september 

2020, 90 jaar. De voetbalvereniging is hiermee de oudste voetbalclub in de Bommelerwaard. Het 

jubileumfeest is echter door het coronavirus met één jaar uitgesteld en wordt nu gehouden op 26 

t/m 29 augustus 2021. En er valt bij VV Alem nog meer te vieren: het eerste elftal promoveert naar 

de 3e klasse.  

Omdat de competitie is stopgezet en omdat VV Alem de club was met de 

minste verliespunten in de competitie heeft de KNVB besloten dat VV Alem 

promoveert. Een prachtige prestatie, die op een later tijdstip ongetwijfeld 

nog zal leiden tot een mooi feestje. De dorpsraad feliciteert VV Alem met het 

90-jarig jubileum en met de promotie. 

 

Veilig, sociaal, schoon en groen dorp 

Verkeer 
Wij zijn erg blij met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Jan Klingenweg en de Veerweg. De 

verkeersveiligheid is hiermee, naar onze mening, behoorlijk verbeterd. De maximum snelheid op de 

Veerweg is teruggebracht van 80 naar 60 km per uur en de rode fietsstroken, de wat hoger liggende 

markeringen en de verkeersdrempels zorgen voor meer veiligheid. Het blijft natuurlijk van belang dat 

weggebruikers zich houden aan de snelheidsregels, wat voor velen toch erg moeilijk blijkt te zijn.  

 

Niet iedereen uit ons dorp is 

tevreden over de genomen 

maatregelen. Dat mag, en wij 

respecteren ieders mening. 

Jammer dat die vaak achteraf 

komt. Naar onze overtuiging is 

er voldoende ruimte tot 

inspraak geweest.  

 
 

 

 

 

 

 

Nieuw wegdek op de Veerweg met drempels en maximum snelheid 60 km 
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Volgende fase verkeersplan, 30 km in het dorp 
Volgens het gemeentelijke Vervoers-en Verkeersplan zou in 2019/2020 gestart worden met de 

inrichting van een 30 kilometer zone in ons dorp. Tot heden is ons niet bekend wanneer men dit plan 

gaat uitvoeren. 

 

Lantaarnpalen Veerweg en Jan Klingenweg 
Tot ieders verbazing werden begin mei alle lantaarnpalen langs de Jan Klingenweg verwijderd.  

Er was hierover niet met de dorpsraad overlegd. Toen wij zagen dat men bezig was met deze 

werkzaamheden hebben wij direct met de verantwoordelijke wethouder, Erik van Hoften, gebeld 

met het verzoek om daar meteen mee te stoppen. Wij vonden het onverantwoord om de verlichting 

langs het voetbalveld van VV Alem te verwijderen, temeer omdat daar geen fietspad verlichting is. 

Van Hoften gaf aan dat hij op dat moment niets kon doen, en dat hij er in een later stadium op terug 

zou komen. De week daarop kregen wij bericht van Erik van Hoften dat het inderdaad een fout was 

en dat zes lantaarnpalen teruggeplaatst zouden worden. Inmiddels is dat ook gebeurd. 

‘Kernwethouders’ horen belangrijke voorgenomen besluiten te communiceren met de dorpsraden. 

Helaas was dat hier niet gebeurd. Nu is er dubbel werk verricht, met alle onnodige ergernis én kosten 

van dien. Een goede leer voor de toekomst. 

 

Glasvezelaanleg gaat binnenkort starten 
Eind mei hebben alle inwoners een bericht ontvangen van Digitale Stad Rivierenland met de 

mededeling dat men gaat starten met de aanleg van de glasvezel aansluitingen. Voor de gemeente 

Maasdriel staat de aanleg gepland van week 23 t/m week 36 van 2020. 

Goed nieuws dus!  Als u zich nog niet hebt ingeschreven, dan kan nog steeds. In de informatiebrief 

die u ontvangen hebt staat hoe dat kunt doen. 

 

Schoonmaakacties 
De vrijwilligers van het Klompenpad blijven in de weer om het pad vrij van afval te houden. 

Maandelijks wordt door vrijwilligers het pad nagelopen. Verdere schoonmaakacties zijn i.v.m. het 

coronavirus uitgesteld. 
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AED en reanimatie cursussen 
De geplande AED en reanimatiecursus in het voorjaar is i.v.m. het coronavirus niet doorgegaan. We 

hopen in het najaar weer te kunnen starten. De cursus wordt in samenwerking met VV Alem gegeven 

in de kantine van VV Alem. Mensen die zich opgegeven hebben krijgen bericht wanneer de cursus 

weer start. 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! Dat kun je doen bij Lian van Boxtel of 

Gerard van Mook. Als er mensen zijn die kunnen reanimeren en zich niet hebben aangemeld bij 

‘Hartslagnu.nl’, verzoeken wij vriendelijk om dat alsnog te doen.  

 

Klompenpad 
Omdat het ‘oude’ bankje in aan het klompenpad in de Kil was vernield heeft Sjaak Kollenburg een 

mooie nieuwe bank gemaakt en deze gratis geplaatst aan het wandelpad in de Kil.  

Herold Verschuure heeft samen met zijn vader Piet een prachtig insectenhotel gemaakt. Het is 

geplaatst in de bocht van het Klompenpad richting De Steeg. 

Het klompenpad voorziet echt in een behoefte dat werd tijdens de coronacrisis weer duidelijk. Heel 

veel  wandelaars maakten gebruik het Klompenpad.  

Behouden van het culturele erfgoed  
 

Erfgoed Vereniging Alem 
De Erfgoed Vereniging Alem, kortweg EVA genaamd,  opereerde in de opstartfase nog onder de vlag 

van de Dorpsraad. Inmiddels is het een zelfstandige vereniging.  

Het al helemaal uitgewerkte plan om de veldslag van Julius Caesar (in en nabij Alem) te gedenken, is 

helaas door de coronacrisis vervallen. EVA hoopt dat het evenement volgend jaar alsnog 

georganiseerd kan worden. 

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). 

 

 

Insectenhotel Sjaak en Nel Kollenburg op het bankje in de Kil 
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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, hebben wij geschonken aan de Sint Odradaschool als bijdrage voor  

het opknappen van het schoolplein en de speeltoestellen.  

Tevens hebben wij € 500 toegezegd aan de werkgroep van de Sint Hubertusparochie bij hun actie  

om ledverlichting in de kerktoren aan te brengen.   

De dorpsraad heeft zelf het plan opgevat om bij de ingang van Alem, als je vanaf de Jan Klingenweg 

het dorp inrijdt enkele mooie bloembakken in de bocht langs de weg te plaatsen.  

 

Duurzaamheid 
Wij vinden het zeer positief om te constateren dat verenigingen en stichtingen in ons dorp bezig zijn 

met verduurzaming. VV Alem is inmiddels al zoveel als mogelijk verduurzaamd. Er is led verlichting 

aangelegd op het tweede veld en ook in de kantine en kleedkamers is alle verlichting vervangen door 

led. Ook is er een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel geplaatst. Daarnaast is nog HR++ glas 

geplaatst in het clubgebouw. Het mooie is dat een groot deel van de investering gefinancierd is met 

crowdfunding, die door de club zelf is opgezet.  

Ook het dorpshuis is bezig met verduurzaming. De plannen hiervoor zijn in een bijeenkomst waarbij 

alle Alemse verenigingen waren uitgenodigd gepresenteerd. Over de voortgang en de definitieve 

plannen hopen we in een later stadium nog meer informatie te krijgen. 

Ook onze eigen duurzaamheidsactie, samen met de gemeente en Het Nieuwe Wonen Geldermalsen 

heeft veel inwoners bewust gemaakt en aan het denken gezet. Het afgelopen jaar zijn er dan ook 

steeds meer zonnepanelen op de Alemse daken verschenen en is muurisolatie vaak toegepast. 

 

 

 

 

 

Dorpshuis de Drie Linden bezig met verduurzamen Led verlichting bij VV Alem 
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Deltaplan bedijkte Maas / Project Maasoeverpark 
Er is heel lang onzekerheid geweest in ons dorp over het al dan niet uitvoeren van dit project. Tot 

onze grote verassing kregen wij in december 2019 van wethouder De Vries te horen dat het plan 

volledig van de baan is. Op onze vraag wat er dan wél gaat gebeuren op het gebied van 

waterstandverlaging kregen wij als antwoord: helemaal niets! Wij hebben het aangehoord en  

wachten maar af. Ook hier is weer gebleken dat je op de woorden van de overheid maar niet al te 

veel moet vertrouwen. Er komt ongetwijfeld weer een nieuw plan. 

 

Overig nieuws 

Lintjesregen 
In ons dorp zijn maar liefst drie mensen gedecoreerd. Tonny van Lent, Carola van Kessel en Willem 

Klavers kregen op 24 april een telefoontje van burgemeester Henny van Kooten dat zij alle drie 

benoemd zijn als lid in de Orde van Oranje Nassau voor hun grote verdiensten voor de gemeenschap.  

Op een later tijdstip zullen zij de bijbehorende versierselen ontvangen. Dorpsraad Alem feliciteert 

Tonny, Carola en Willem van harte met deze eervolle onderscheiding. 

 

Zes-Zes 
Op zaterdag 16 mei zou Dorpsraad Alem samen met Team Maasdriel het wieler-en 

wandelevenement Zes-Zes organiseren. Start en finish zou nabij het dorpshuis De Drie Linden zijn. 

Bij dit evenement kunnen deelnemers maximaal 6 x 6 kilometer wandelen of 6 x 60 kilometer fietsen. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan het KWF ter bestrijding van kanker. We hopen dat we 

volgend jaar samen met Team Maasdriel wel kunnen starten. 

 

Jaarvergadering 7 februari 2020 
Met ruim 30 aanwezigen was onze jaarlijkse algemene 

vergadering wat minder goed bezocht dan gebruikelijk. 

Dat was jammer, want na het officiële gedeelte was er een 

leuke dorpsquiz, die door de deelnemers zeer werd 

gewaardeerd.  

Er waren 45 vragen, waarvan een deel meerkeuze. Alle 

vragen, ondersteund door mooie foto’s,  hadden betrekking 

op ons dorp. We hebben drie gelukkige winnaars die zich 

met recht Alemkenners kunnen noemen: 3e prijs Regien 

van Boxtel, 2e prijs Harry Brekelmans en 1e prijs Peter van 

Boxtel (Jz) .  

 

Voorzitter Gerard van Mook las een column voor, omdat 

hem een aantal zaken van hart moesten. 

De column treft u bijgaand aan. 

 

 

 

De 1e prijs van de Dorpsquiz was voor Peter van 
Boxtel 
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Omroep Gelderland 
Omroep Gelderland is met een alternatief voor het programma Zomer in 

Gelderland weer in Alem geweest.  Op 26 mei konden inwoners van ons 

dorp bij een praatpaal op het plantsoen vragen beantwoorden over het 

dorp en zo de inhoud van een speciale aflevering over Alem mede 

bepalen. Het was fijn om te zien dat veel dorpsgenoten van deze 

gelegenheid gebruik hebben gemaakt. We zijn benieuwd hoe de 

uitzending over ons dorp er uit komt te zien.  

Zomer in Gelderland is van 3 tot en met 28 augustus dagelijks te zien bij 

Omroep Gelderland. 

 

 

Tenslotte 
Voor actueel nieuws kunt u ons volgen op facebook. We hebben ook een website: 

www.dorpsraadalem.nl. Op deze site vermelden we zaken die vaak wat minder urgent, maar zeker 

niet onbelangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven en jaarverslagen. 

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 en vooral gezonde zomervakantie! 

 

Bestuur Stichting Dorpsraad Alem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praatpaal van Omroep 
Gelderland 
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Alem en de overheid  (column door Gerard van Mook) 

Midden dertiger jaren van de vorige eeuw werden de Brabantse wortels van ons dorp letterlijk 

doorgesneden door de realisatie van de Maaskanalisatie. In één klap lag ons dorp aan de Gelderse 

kant. Aanvankelijk was er weinig verzet, vanuit de bevolking want de beloofde brug zou er vast wel 

komen. En de gemeente Alem c.a. (latijn voor ‘cum annexis’, wat erbij hoort, dat waren de dorpen 

Maren, Kessel en ‘t Wild),  die gemeente dus, die al 1819 was ontstaan, zou zeker niet worden 

opgeheven. 

Maar de overheid beschikte anders: ondanks de vele en felle protesten vanuit de bevolking, geleid 

door de strijdlustige burgemeester Smits, kwam de beloofde brug over de Maas er niet en werd Alem 

overgeheveld van Brabant naar Gelderland en werd het dorp onderdeel van de gemeente Maasdriel, 

de oude gemeente Alem c.a. werd opgeheven. 

Hoezo onbetrouwbare overheid? 

Aanvankelijk mochten de inwoners uit Alem gratis gebruik maken van de veerpont naar Maren-

Kessel, maar ook dat privilege verdween al snel in de prullenbak. Nu zijn er nog slechts een vijf-of 

zestal boeren, die land aan de overkant hebben, waarvoor het pontje nog gratis vaart.  

Hoezo onbetrouwbare overheid? 

 

Ongeveer zes jaar geleden gebeurde het haast ondenkbare; de overheid had in haar onmetelijke 

wijsheid het idee opgepakt om de inmiddels ‘dode Maasarmen ’ nabij het voetbalveld en de 

jachthaven weer tot leven te wekken.  De Jan Klingenweg zou opengemaakt worden om het 

Maaswater weer vrijelijk te laten stromen. Hiermee zou de waterveiligheid gediend zijn en Alem zou 

een eiland worden. Sommigen inwoners hoopten zelfs weer aansluiting bij Brabant te krijgen! 

Nieuw pontveer tussen Alem en Maren-Kessel, 1936 
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Gedurende al die jaren bleef het dorp in onzekerheid; wat gaat er gebeuren? Dan kregen we weer te 

horen, ja het gaat door of, nee het gaat niet door maar wel worden de uiterwaarden langs de 

stromende Maas afgegraven en de ‘Kleine Dijk’ zal naar binnen worden verlegd. En dat jo-jo-en ging 

zo nog een hele tijd door. 

Na jaren van plannen maken, brochures uitgeven, ingenieurs ingewikkelde berekeningen laten 

maken, gemeentes en provincies mee laten denken en vooral heel veel vergaderen en nog veel meer 

geld uitgeven stond op 5 december 2019 ineens in de krant: ‘Alem wordt geen eiland!’ en ‘Miljoenen 

voor Maasplan zijn verdampt!’ Diezelfde dag hadden wij als dorpsraad een overleg met wethouder 

De Vries o.a. over dit onderwerp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgedamde Maasarm bij het voetbalveld en de jachthaven 

Wij waren opgelucht, maar ook heel erg verbaasd over deze berichtgeving. Op onze vraag waarom 

de dijkdoorsteek niet doorging kwam het even simpele als schokkende antwoord: Er is geen geld!  

Alle plannen van de afgelopen jaren, brochures, berekeningen, presentaties werden in een  klap de 

prullenbak in geveegd. 

Op onze vraag wat gaat er dan gebeuren?, want dat iets moet gebeuren in ons dorp was ons al die 

jaren ook verzekerd, maar opnieuw was het even simpele en ook weer schokkende antwoord: Niets! 

Totdat we weer echt hoog water krijgen, dan wordt het circus weer opnieuw opgetuigd! 

Hoezo onbetrouwbare overheid? 

 

En dan, inmiddels vijf jaar geleden, bij de oplevering van de laatste woningen aan het Boerenerf zei 

toenmalig wethouder Huizinga, ‘Het mag nooit meer gebeuren dat in Alem jaren niet gebouwd 

wordt. Er moet een plan komen voor jaarlijkse gefaseerde woningbouw!’  

Wij hebben tot heden nog geen plan gezien. 

In februari 2018 hielden we in het dorpshuis een verkiezingsdebat met alle lijsttrekkers. Alle 

deelnemers aan het debat riepen om het hardst dat er gebouwd moet worden in ons dorp. 

En daarna bleef het oorverdovend stil! 

 

Hoezo onbetrouwbare overheid? 
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