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Inleiding
Voor u ligt de 9e Nieuwsbrief van onze dorpsraad. Met deze informatiebrief willen wij u op de hoogte
brengen van onze activiteiten van het afgelopen jaar en onze plannen voor de toekomst. We hebben
de afgelopen periode een aantal plannen ten uitvoer kunnen brengen, natuurlijk weer met behulp
van veel vrijwilligers. Er zijn wel een aantal toekomstige ontwikkelingen die voor ons dorp behoorlijk
uitdagend zijn. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Nieuwsbrief via email
Ruim 65% van de brieven wordt momenteel via email verzonden. Dat scheelt ons veel werk, veel
kosten en we sparen het milieu. Als u de nieuwsbrief ook via email wilt ontvangen, dan kunt u uw
email adres doorgeven via: dorpsraad@dorpalem.nl.

Dorpsplan 2013-2016
In ons dorpsplan staan 5 speerpunten die voor de Dorpsraad
leidend zijn:
1 Voldoende woningen voor iedere doelgroep.
2 De basisvoorzieningen aanwezig.
3 Een levendig verenigingsleven.
4 Veilig, sociaal, schoon en groen dorp.
5 Behouden van het culturele erfgoed.
Veel groen in de Alemse Steeg
Op onze website www.dorpalem.nl onderdeel dorpsraad,
kunt het volledige dorpsplan inzien.
De ontwikkeling van de diverse speerpunten worden verderop nader toegelicht.
In 2017 gaan we ons dorpsplan actualiseren.
De inhoud van deze nieuwsbrief is grotendeels opgebouwd uit de onderdelen van het dorpsplan.

Jaarvergadering
Op 2 februari 2017 hebben we onze 6e algemene vergadering gehouden in dorpshuis De Drie Linden.
De vergadering is door zo’n kleine 100 dorpsgenoten bezocht. Namens de gemeente Maasdriel was
wethouder Gerard van den Anker aanwezig. Matthijs Willemsen was aanwezig om namens de
gemeente een presentatie te geven over plan Het Maasoeverpark en de mogelijke gevolgen voor
Alem. In zijn openingswoord zei voorzitter Gerard van Mook dat ons dorp kwetsbaar is voor
ontwikkelingen die buiten onze invloedsfeer liggen. Denk daarbij aan de terugtrekkende overheid bij
woningbouw in ons dorp, de plannen om de afgesloten Maasmeander nabij het voetbalveld weer te
openen en de nog steeds dreigende ontzanding.
(Deze onderwerpen worden verderop in deze nieuwsbrief nader belicht).

Nieuwe bestuursleden
Tijdens de algemene vergadering hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden; Ton
Steenbekkers was aftredend en niet herkiesbaar en Danny Oostland was i.v.m. privéomstandigheden
al enige tijd niet meer actief voor onze dorpsraad.
Beide heren worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet voor onze gemeenschap.
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De twee kandidaten, Romie van Mourik en Jeroen van Heel, werden automatisch gekozen omdat er
geen tegenkandidaten waren.

De nieuwe bestuursleden, Romie van Mourik en Jeroen van Heel, stellen zichzelf aan u voor:

Romie van Mourik
Mijn naam is Romie van Mourik (21 jaar) en ik ben
geboren in Alem. Mijn hele leven woon ik in dit dorp,
samen met mijn ouders en mijn zus, die inmiddels het
huis uit is.
Jarenlang heb ik me vermaakt bij “De Alemse Rakkers”.
Eerst als lid, daarna in de leiding.
Nadat ik hiermee ben gestopt en er vraag was naar
nieuwe bestuursleden in de Dorpsraad, vond ik het fijn
om weer wat voor Alem te kunnen betekenen.
In het bijzonder voor de jongeren. Door het
vertegenwoordigen van deze groep hoop ik wat toe te
kunnen voegen in de Dorpsraad. Zo krijg ik de
mogelijkheid om ook een steentje bij te dragen aan de
promotie van ons mooie dorp.

Jeroen van Heel
Reeds bij de oprichting van Stichting Dorpsraad Alem ben ik
gepolst voor eventuele zitting in het bestuur en tijdens de
daaropvolgende verkiezing ben ik daadwerkelijk verkozen tot
bestuurslid. Conform het opgesteld schema van aftreden heb
ik het bestuur tijdens de Algemene Vergadering 2015 weer
moeten verlaten ten faveure van een andere kandidaat. Toen
ik begin 2017 wederom gepolst werd hoefde ik niet lang na te
denken en zodoende tijdens de AV 2017 wederom verkozen
tot bestuurslid.
Belangrijkste drijfveren zijn behoud van de leefbaarheid op
een hoog niveau. Verder om de doelstelling uit het 1e
dorpsplan te bewerkstelligen en een vervolg te geven middels
een nieuw op te stellen dorpsplan. Alem moet een prachtige
en dynamische (verenigingen/activiteiten) plek blijven om te
wonen. Verder optreden tegen eventuele bedreigingen m.b.t.
voornoemde zaken.
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Al vanaf zeer jonge leeftijd lid van de vele verenigingen en ook bestuursfuncties vervuld. Momenteel
actief lid van Bloas en Boem Band, Commissie Carnaval Alem en Alemse Rakkers, lid van HSV de
Alver, (elftal)leider JO7 (mini’s) en steunend lid VV Alem, bestuurslid Dorpsraad Alem,
oudervertegenwoordiger GMR (basisschool) en samen met Marion Wisse-van Alphen vorm ik de
communiegroep Alem/Rossum.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectmanager/adviseur bij een milieuadviesbureau
(Milon bv te Schijndel) en eigenaar van Van Heel Milieuconsult. Hobby’s zijn o.a. muziek
maken/luisteren, vissen, voetbal, oldtimers (eigenaar Ford Capri). Kan genieten van documentaires,
films, lekker eten en een goed boek.

Wonen / leefomgeving
Bouwmogelijkheden?
Omdat de dorpsraad wil voorkomen dat woningbouw in ons dorp weer jarenlang gaat duren zijn we
al in een vroeg stadium in overleg met de gemeente Maasdriel om te bezien welke mogelijkheden er
voor ons dorp zijn. Hoewel de gesprekken met wethouder Gerard van den Anker in een constructieve
sfeer verlopen zijn wij wel teleurgesteld in de houding van de gemeente. Het komt erop neer dat wij
als dorpsraad zelf initiatiefnemers (lees projectontwikkelaars) moeten benaderen en mogelijke
bouwlocaties moeten zoeken. Naar onze mening is dat tegen alle eerdere gemeentelijke beloftes in.
Bij de oplevering van de laatste woningen op het Boerenerf zei toenmalig wethouder Huizinga in zijn
toespraak dat Alem nooit meer een periode van bouwstilstand mocht meemaken en dat een
meerjarenplan voor bouwen naar behoefte snel moest worden gerealiseerd. Dat is ook het enige wat
wij vragen: bouwen naar behoefte. Dit betekent wellicht maximaal twee woningen per jaar. Wij
blijven in gesprek met de gemeente.

Deltaplan bedijkte Maas / Maasoeverpark
Het project Maasoeverpark is een samenwerking tussen de Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente
Maasdriel, Waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, Provincies Noord-Brabant en Gelderland en
Rijkswaterstaat. Het project is aangewezen als ‘koploperproject’ binnen het Nationaal
Deltaprogramma Bedijkte Maas en maakt daarom een bovengemiddelde kans om voor 2030 te
worden uitgevoerd, met financiële steun van het Rijk. Het plan zit nu in de onderzoeksfase.
De belangrijkste waterveiligheidsmaatregelen die op korte termijn (vóór 2030) ten uitvoer zouden
kunnen worden gebracht zijn:
- De dam van Alem (nabij voetbalveld) openen en vervangen door een brug;
- Doorstroombaar maken van Heerewaarden en ontwikkeling van omgeving fort St. Andries;
- Projectontwikkeling Ruimte voor Maasdriel;
- Weerdverlaging omgeving Fort Crèvecoeur.
Met bovenstaande pakket aan maatregelen is zicht op een totale waterstandsdaling van circa twintig
centimeter. De nadruk van het project ligt op hoogwaterveiligheid, maar ook verbetering van met
name recreatieve mogelijkheden heeft de aandacht.
Als de plannen uitgevoerd worden heeft dat enorme gevolgen voor ons dorp en zeker voor de direct
betrokkenen, Voetbalvereniging Alem en Jachthaven De Maas. Voor beiden zal een andere locatie
gezocht moeten worden en daarnaast zullen er afdoende compenserende maatregelen voor het
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dorp moeten komen. De dorpsraad is door de gemeente al in een vroeg stadium ingelicht over het
project en ook de Voetbalclub en de eigenaren van de Jachthaven zijn bijgepraat.
Tijdens onze
jaarvergadering was er,
na de presentatie over
Het Maasoeverpark,
gelegenheid tot het
stellen van vragen aan
verantwoordelijk
wethouder Gerard van
den Anker. Daar werd
door de aanwezigen
dorpsgenoten volop
gebruik van gemaakt.
Veel inwoners vroegen
zich af of er geen andere,
voor het dorp minder
ingrijpende, maatregelen
genomen kunnen
De plannen zijn om de maas( bij de blauw pijl), vanaf voetbalveld tot jachthaven weer door worden?
te trekken.

Volgens wethouder Van den Anker blijkt uit berekeningen dat de voorgestelde ingrepen tot een forse
waterstandverlaging leiden die niet behaald kan worden met andere maatregelen.
De dorpsraad zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen en daar waar nodig in gesprek gaan met de
gemeente Maasdriel, mogelijk samen met de Voetbalclub en de Jachthaven.

Mogelijk verplaatsen zandbedrijven
Naast het openmaken van de Maas meander zijn er ook plannen om de zand- en grindbedrijven, die
nu bij zandmeren in Kerkdriel liggen, te verplaatsten naar Alem, mogelijk nabij de steenoven. Dat
baart ons, en vooral de eigenaren van de jachthaven, grote zorgen. Wij zijn van mening dat een
zandoverslagbedrijf geen enkele hinder op mag leveren voor de jachthaven en voor de inwoners van
Alem. De locatie die de gemeente in gedachten heeft lijkt ons dan ook niet de juiste. Ook dit zal
onderwerp van gesprek zijn met de gemeente.

Basisvoorzieningen / Recreatie
Sint Odradaschool
De basisschool is voor ons dorp van cruciaal belang. Het team van de school doet er alles aan om het
leerlingen bestand te vergroten. Zo is er op 19 oktober 2016 een open huis gehouden om
geïnteresseerde ouders te bewegen hun kind aan te melden. Ook heeft de school het idee opgepakt
om een Stichting met ANBI-status op te richten. Een ANBI-status kan voor de school (Stichting)
toegevoegde waarde leveren, bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk, maar ook voor het opstarten van
nieuwe projecten die niet uit de reguliere middelen voldaan kunnen worden. Aan de dorpsraad is
gevraagd om ondersteuning te bieden bij het oprichten en besturen van de Stichting. Wij hebben
aangegeven daartoe graag bereid te zijn
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De Sint Odradaschool

.

Plantsoen aan de Veerweg
In 2016 is met de gelden uit de omroep Gelderland Actie “Zomer in Gelderland’ het plantsoen
opgeknapt en zijn er water en stroomvoorzieningen aangelegd. Deze nuts voorzieningen zijn door de
Dorpsraad inmiddels overgedragen aan de Stichting Alemse Activiteiten omdat deze Stichting het
merendeel van de activiteiten op het plantsoen organiseert. Natuurlijk kan elke vereniging gebruik
maken van deze voorzieningen.
Rondom de stroomkast en waterput is door de gemeente inmiddels een beukenhaag geplant zodat
dit gedeelte van het plantsoen een vriendelijker aanzicht krijgt.

Het plantsoen wordt volop gebruikt. Stichting Alemse Activiteiten De Bloas en Boemband hield op 7 mei het jaarlijkse
Kapellenfestival.
organiseerde festiviteiten op Koningsdag.

Jeu de boules banen
Op zaterdag 1 oktober 2016 is onder grote belangstelling de jeu de boules baan geopend door
burgemeester Henny van Kooten. De dorpsraad is erg trots op de mooie baan, maar zo mogelijk nog
trotser op de vele vrijwilligers die meegeholpen hebben om de baan aan te leggen.
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De baan ligt op een prachtige locatie bij de basisschool. De dorpsraad dankt het schoolbestuur voor
het beschikbaar stellen van de grond. De aanleg van de baan is mede mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van het Sociaal Cultureel Fonds en Rabobank Bommelerwaard.
De afwatering langs de baan was tot voor kort nog een probleem, maar inmiddels heeft de gemeente
er voor gezorgd dat ook dit keurig is opgelost.
De baan voorziet duidelijk in een behoefte want elke maandagmiddag is er een grote groep
enthousiaste spelers op de baan te vinden, die naast het jeu de boulen er met een hapje en een
drankje een gezellige middag van maken.

Opening Jeu de Boules baan. De drie kartrekkers: Martin de Wilt, Piet Verschuure en Chris van Hezik mochten de eerste
ballen gooien

Nieuwe inwoners
De inwoners die nieuw in ons dorp komen wonen worden door de dorpsraad verwelkomd met een
welkomstbrief. In deze brief geven we een korte uitleg van de dorpsraad en ons werk. Tevens
verwijzen we naar de website www.dorpalem.nl waarin veel informatie over ons dorp en de vele
verenigingen te vinden is.
Nu de woningmarkt weer is aangetrokken kunnen we ook in Alem meer nieuwe inwoners
verwelkomen. Wij hopen dat de nieuwkomers zich thuis zullen voelen in ons dorp en hopelijk ook
actief gaan deelnemen aan het dorpsleven.
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Veilig Sociaal en Groen
‘Veiligebuurt app’
In 2016 is in Alem door de dorpsraad in samenwerking met de
ambtenaar openbare veiligheid van de gemeente Maasdriel, de
‘Veilige buurt app’ geïntroduceerd.
Via deze app kunnen inwoners zorgen voor een veilige buurt door
verdachte situatie snel aan elkaar en aan de juiste instanties te
melden. Dit hulpmiddel heeft het afgelopen jaar al diverse keren zijn
nut bewezen. Ruim 90 dorpsgenoten zijn inmiddels aangesloten. Als
u zich aan wilt melden maar niet exact weet hoe dit werkt, dan kunt
u contact op nemen met Margriet de Wilt.
In het dorp zijn ook een drietal borden geplaatst.

AED
De AED groep in Alem kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. Bij voldoende belangstelling wordt er
jaarlijks een beginnerscursus georganiseer (twee avonden). Tevens wordt er elk jaar een
herhalingscursus (één avond) gehouden. Het is van groot belang dat er voldoende mensen zijn die
opgeroepen kunnen worden om hulp te kunnen bieden als dat nodig is.
Wij roepen ook mensen op die, bijvoorbeeld vanuit hun beroep, gekwalificeerd zijn om hulp te
kunnen bieden zich aan te melden bij ‘Hartslag nu’ (www.harslag.nu.nl).
Voor informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met Annette Verschuure,
a.verschuure6@upcmail.nl of Heleen Woolley, heleenvanbreugel@me.com.

Behouden cultureel erfgoed
Klompenpad: ‘Alemschepad’
Het Klompenpad ligt er alweer bijna drie jaar en we kunnen constateren dat het pad druk
‘bewandeld’ wordt. De vrijwilligers van werkgroep Klompenpad zorgen ervoor dat het pad goed
begaanbaar blijft.
Op de website www.klompenpaden.nl staan alle klompenpaden vermeld en van elk pad is er een
gratis app te downloaden die als routebeschrijving dienst doet.

Geschiedkundige fietstocht
Op 29 mei en op 25 september 2016 heeft de dorpsraad, in samenwerking met Harry Brekelmans en
Astrid Damen van landelijk museum ’t Schuurke, een fietstochtje door Alem georganiseerd. Gids
Harry Brekelmans vertelde daarbij op diverse locaties allerlei wetenswaardigheden over de
geschiedenis van ons mooie dorp. Belangrijke onderdelen waren natuurlijk de maaskanalisatie in de
dertiger jaren en de tweede wereldoorlog. De deelnemers waren zeer enthousiast.
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Boek over Alem
Gerrit Verkuil is samen met twee leden van de dorpsraad, Margriet de Wilt en Gerard van Mook,
inmiddels al ruim een halfjaar bezig om een boek over Alem te schrijven.
Het boek bevat de volgende onderdelen:
• Algemene geschiedenis
• Kerk en kerkje
• Verenigingen
• Activiteiten
• De tweede wereldoorlog
• Bedrijvigheid
• Bezienswaardigheden
• De school
• Algemeen / bijzonderheden
Van elk onderdeel zijn tenminste één, maar meestal meerdere artikelen geschreven. Het aantal
artikelen staat inmiddels op zestig. Het belooft naar onze mening een heel mooi en interessant boek
te worden, dat ook vele foto’s zal bevatten. De schrijvers zijn heel erg blij dat zij gebruik mogen
maken van het foto archief van Toon van Boxtel. Dank daarvoor!
De planning is om het boek in het najaar uit te brengen. Zodra wij duidelijkheid hebben over de
kostprijs zullen we de gelegenheid geven om in te schrijven op het boek, zodat we ook een beeld
krijgen van de oplage. Nadere informatie volgt!

Website en Facebook
Wij willen u nog graag attenderen op de website www.dorpalem.nl. Op deze website vindt u heel
veel informatie over ons dorp. De website is gebouwd door Marcel Toonen (MTDESIGN).
De dorpsraad heeft hier een aparte pagina.
Inmiddels heeft de dorpsraad ook een Facebookpagina. Deze wordt beheerd door Heleen Woolley.

Facebookpagina van de dorpsraad
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Tenslotte
Wij hopen dat we u met deze nieuwsbrief weer afdoende op de hoogte te hebben gebracht van de
activiteiten van de dorpsraad. Mocht u ideeën hebben die bijdragen aan de verbetering van de
leefbaarheid van ons mooie dorp, aarzel dan niet om deze voor te leggen aan een van onze
bestuursleden.
Alem is een levendig en fijn dorp om in te wonen en te leven. Laten we dat koesteren en elkaar
helpen en scherp houden zodat we de toekomst van ons dorp met een gerust hart tegemoet kunnen
zien!
Bestuur Stichting Dorpsraad Alem
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