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1. Inleiding
Alem heeft, zoals heel veel kleine kernen, te maken met een vergrijzende bevolking, waardoor de
leefbaarheid sterk onder druk is komen te staan. Daarbij komt dat er al jaren niet meer gebouwd is in
ons dorp, waardoor jonge mensen noodgedwongen moesten vertrekken. De gevolgen zijn duidelijk:
het leerlingen aantal van de basisschool loopt terug, veel verenigingen hebben het steeds moeilijker
om het hoofd boven water te houden en voorzieningen verdwijnen. Om deze problemen zo veel
mogelijk het hoofd te bieden en de leefbaarheid in ons mooie dorp te bevorderen is door een aantal
mensen in 2010 besloten om een dorpsraad op te richten.
In januari 2011 zijn de verkiezingen gehouden voor de dorpsraad. 259 Stemgerechtigde inwoners van
Alem brachten hun stem uit, dat is bijna 40% van alle inwoners! Dat betekent dat de dorpsraad kan
rekenen op veel steun en sympathie van de inwoners. In augustus 2011 is bij notariële akte de
Stichting Dorpsraad Alem opgericht. Het doel van de dorpsraad staat omschreven in de statuten en
luidt als volgt: ‘het bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied van de stichting en het
bevorderen van het welzijn van haar inwoners.’
De dorpsraad probeert dit te doen door constructief te overleggen met de Gemeente Maasdriel en
overige maatschappelijk instanties, zoals bijvoorbeeld de Woningstichting en Vereniging Kleine
Kernen Gelderland. Maar ook door zelf actief met plannen en ideeën aan de slag te gaan, daarbij
geholpen door een zeer actieve en initiatiefrijke bevolking.
In het ruim tweejarig bestaan van de dorpsraad is er al veel bereikt. Zonder volledig te zijn wil ik de
volgende zaken noemen:
• De bouw van 11 woningen aan de Weikesstraat (Boerenerf). De bouw zelf is niet de
verdienste van de dorpsraad, maar zonder de niet aflatende inzet van de dorpsraad is de
bouw behoorlijk bespoedigd.
• De realisatie van een AED bij het dorpshuis en de daarbij behorende opleiding van zo’n 20
vrijwilligers.
• De plaatsing van een abri nabij het Hart van Alem.
• Het plaatsen van enkele zitbankjes langs de Sint Odradastraat.
• Rondom de kerstdagen een kerstboom plaatsen op het plantsoen aan de Veerweg.
• Het uitbrengen van een periodieke nieuwsbrief door de dorpsraad.
• De oprichting van een succesvolle jeugdsoos in samenwerking met de dorpshuis beheerder.
• Momenteel is een werkgroep bezig met de ontwikkeling van een ‘klompenpad’.
In aanvang is door de dorpsraad gewerkt met het ‘oude’ dorpsplan dat een viertal jaren geleden is
opgesteld door een aantal inwoners in samenwerking met de gemeente Maasdriel. Veel van de
plannen en ideeën uit dat plan zijn door de tijd achterhaald. De dorpsraad en de inwoners van Alem
hebben gelukkig nog veel ideeën om de leefbaarheid te verbeteren.
De tijd is dus rijp voor een nieuw dorpsplan zodat we de komende jaren, samen met de inwoners,
gestructureerd kunnen werken aan een mooie toekomst voor ons dorp.
Gerard van Mook,
Voorzitter Stichting Dorpsraad Alem
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2. Werkgroep nieuw dorpsplan
De leden van de dorpsraad zijn al enige tijd geleden gestart met de contouren van een nieuw
dorpsplan. De redenen om een nieuw dorpsplan te maken waren divers.
Allereerst zijn het oude Dorpsplan en Plan Maasdriel 2020+ achterhaald. Het oude dorpsplan was
opgesteld in samenwerking met de gemeente waarbij het stuk, dat heel veel goede elementen
bevatte, toch niet geheel aansloot bij de werkelijke wensen vanuit het dorp. Ook de overkoepelende
visie van de gemeente Maasdriel richting de toekomst is, mede als gevolg van politieke
verschuivingen en gewijzigde economische omstandigheden, niet meer actueel.
Daarnaast wilden wij graag een eigen missie en visie opstellen, als leidraad voor de plannen en
activiteiten van de dorpsraad.
Het plan moet gedragen worden door de inwoners. Daarom hebben we enkele dorpsgenoten
verzocht om ons te helpen bij het opstellen van de plannen. Daarbij hebben we getracht om een
goed afspiegeling van de bevolking te verkrijgen. En daarin zijn we naar onze mening goed geslaagd.
De mensen die we gevraagd hebben om mee te denken, zeiden zonder uitzondering meteen ja op
ons verzoek.
De ‘werkgroep dorpsplan’ bestaat uit de volgende personen:
 Willemien van Dijk
 Lisanne van Groeningen
 Chris van Hezik
 Johan Legemaate
 Antoon van Oers
 Aangevuld met de bestuursleden: Willy van Lent en Gerard van Mook.
De dorpsraad is de leden van de werkgroep erkentelijk voor hun werk en voor het kritisch
meedenken.
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3. Missie en Visie
De dorpsraad heeft onderstaande missie geformuleerd. Dit is waar de dorpsraad voor staat.

Missie Dorpsraad Alem
De dorpsraad wil er voor zorgdragen dat Alem een dorp is waar het voor de inwoners goed wonen en
leven is en waar men zich prettig en veilig voelt in een groene en schone omgeving met zoveel
mogelijk faciliteiten en voorzieningen.

De dorpsraad heeft de onderstaande visie geformuleerd. Dit is waar de dorpsraad voor gaat.

Visie Dorpsraad Alem
De dorpsraad wil de leefbaarheid van Alem bevorderen en in stand houden met als doel om:
• Een dorp te blijven met dorpse karakteristieken waar het prettig wonen en leven is in een
groene omgeving.
• Een dorp te zijn voor huidige en nieuwe inwoners.
• Een woon- én leefdorp te zijn.
• Het inwoneraantal en samenstelling op een zodanig niveau te houden of te brengen dat de
basisfaciliteiten gehandhaafd kunnen blijven.

De rol van de dorpsraad Alem is: Onderzoekend, Signalerend, Informerend, Initiërend, Stimulerend
en Verbindend
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4. Speerpunten
De werkgroep heeft op basis van de missie en visie de volgende speerpunten geformuleerd. Dit zijn
de belangrijkste items om de leefbaarheid van ons dorp in stand te houden of te verbeteren.
1
2
3
4
5

Voldoende woningen voor iedere doelgroep.
De basisvoorzieningen aanwezig.
Een levendig verenigingsleven.
Veilig, sociaal, schoon en groen dorp.
Behouden van het culturele erfgoed.

4.1.
•

•
•

•

•

Speerpunt 1. Woningbouw

Woningbouw dient zodanig ontwikkelt te worden dat minimaal de lokale behoefte tijdig
wordt ingevuld. De oude fout mag zich niet meer herhalen; jarenlang geen woningbouw
waardoor jonge mensen het dorp moeten verlaten. Door voldoende woningbouw naar
behoefte ontstaat er mogelijk ook voldoende doorstroming.
Bouwen van woningen die aansluiten bij de doelgroepen : seniorenwoningen,
(sociale)huurwoningen, starterswoningen, bijzondere woningen, zelfbouwers
Op het nieuwbouwplan ‘Boerenerf’ zijn inmiddels alle woningen verhuurd of verkocht.
De dorpsraad zal in overleg met de woningstichtingen en gemeente bezien wanneer de
geplande resterende 6 woningen gebouwd gaan worden.
Zoals al gezegd is Alem stevig aan het vergrijzen. We zullen trachten om in overleg met de
Woningstichting er voor te zorgen dat er voldoende senioren woningen beschikbaar zijn en
blijven.
Op de lange termijn zullen we moeten bezien of er nieuwe locaties voor woningbouw
beschikbaar zijn. Het perceel achter de Meerenstraat is principe bestemd voor woningbouw,
maar het grootste gedeelte is belast met een ‘stankcirkel’, waardoor er vooralsnog slechts
zeer beperkt gebouwd kan worden.

Hoe woningbouw bevorderen?
•
•

•

•

Om bovenstaande te bereiken zullen we vooral goed moeten overleggen met de gemeente
en de woningstichtingen.
Daarnaast zullen we de behoefte moeten weten. Meten is weten. Wellicht dat we zelf een
onderzoek (enquête) houden naar de woningbehoefte in Alem, of we maken gebruik van de
bestaande kennis bij gemeente en woningstichting.
Onderzoek uitbreiding/inbreidingslocaties. Een inbreidingslocatie zou mogelijk gevonden
kunnen worden aan de Sint Odradastraat, nabij de boerderij van Pompen. Maar er zijn
wellicht ook andere mogelijkheden. Ook dit zal onderzocht moeten worden.
Zelfbouw woningen. De mogelijkheden en eventuele belangstelling voor zelfbouw
onderzoeken. Dit kan zowel individuele zelfbouw zijn maar wellicht ook collectieve zelfbouw.
Dit biedt mogelijk nieuwe kansen voor starters op de woningmarkt en voor mensen die in
eigen beheer een woning willen bouwen
5
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•

Senioren woningen: In overleg met de woningstichting trachten te zorgen voor voldoende en
betaalbare seniorenwoningen. De overheid stelt allerlei regels met betrekking tot ‘sociale ‘
huurprijzen. In de praktijk blijkt dit de doorstroming naar vrijkomende seniorenwoningen te
belemmeren. Omdat ouderen, met een aanvullend pensioen volgens de norm een ‘te hoog’
inkomen hebben, komen ze niet in aanmerking voor een seniorenwoning, anders dan tegen
een fors hogere huurprijs. Dit betekent dat ze in hun woning blijven zitten en dat belemmert
dan weer de doorstroming. Op deze wijze blijft de woningmarkt op slot. Mogelijk dat we
samen met de woningstichting tot aanvaardbare oplossingen kunnen komen. Maar ook hier
geldt dat het van belang is te weten of er (nu, of op termijn) behoefte is aan
seniorenwoningen.

Nieuwe woningen aan het ‘Boerenerf’
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4.2.
•

•

•

•

•

•

•

Speerpunt 2. Basisvoorzieningen

Behoud van de Basisschool en de Peuterspeelzaal. Voor het dorp is het van groot belang dat
de basisschool en de peuterspeelzaal behouden blijven. De kinderen vormen de basis voor
het verenigingsleven in ons dorp. Een vitale en kwalitatief goede basisschool en
peuterspeelzaal maakt de keuze voor jonge gezinnen om in Alem te gaan wonen een stuk
aantrekkelijker. Zonder basisschool verliest het dorp voor jonge gezinnen een groot deel van
haar aantrekkingskracht.
Dorpshuis & Horeca. Het Dorpshuis is voor het verenigingsleven van onschatbare waarde.
Het is het ontmoetingspunt in ons dorp. Het is daarom belangrijk om het dorpshuis
levensvatbaar te houden, zowel qua inkomsten als accommodatie. Het is goed om te
constateren dat het Hart van Alem inmiddels ook weer een horecabestemming heeft
gekregen. Daarnaast is er nog het eetcafé de Maas en daarmee is de horeca momenteel
goed vertegenwoordigd.
Ouderenzorg / Medische Zorg. De ouderzorg in ons dorp beperkt zich momenteel
grotendeels tot een uitgiftepunt van medicijnen in de pastorie. Momenteel is niet duidelijk of
er behoefte en/of mogelijkheden zijn om een vorm van ouderenzorg of medische zorg te
organiseren in ons dorp.
Recreatie (Wandelen, Zwemmen, Toerisme, Watersport). Vanuit het dorp zijn er diverse
wensen geuit op het gebied van recreatie. Daarbij zijn vooral genoemd: een uitbreiding van
het huidige struinpad en een plek om te kunnen zwemmen aan de Maas.
Kerk(diensten). De RK parochies in de Bommelerwaard zijn inmiddels gefuseerd tot de
‘Pastorale Eenheid Bommelerwaard’. De Hubertuskerk is aangewezen als kapelkerk,
uitsluitend voor bijzondere diensten. De reguliere kerkdiensten op zaterdag en/of zondag
vervallen. Ondanks het feit dat ook in ons dorp het kerkbezoek enorm is teruggelopen wordt
door een groot deel van onze geloofsgemeenschap het schrappen van de zondagviering als
een groot gemis ervaren.
Een goed en makkelijk bereikbaar openbaar vervoer. Zeker gezien de vergrijzende bevolking
is goed openbaar vervoer belangrijk voor ons dorp. Maar ook voor de jeugd die elders naar
school gaat is openbaar vervoer belangrijk.
Digitalisering. Aansluiting op het glasvezelnetwerk is nog niet weggelegd voor de kleinere
dorpen in onze gemeente, omdat dit voor de kabelaars economisch niet interessant is.
Vanuit de bevolking is meermalen de wens geuit om te onderzoeken of aansluiting toch
mogelijk is.

Hoe basisvoorzieningen in stand houden of verbeteren?
•

Door in te zetten op voldoende woningbouw willen we bereiken dat er voldoende jonge
gezinnen in Alem komen of blijven, zodat de basisschool en de peuterspeelzaal genoeg
aanwas hebben om op een verantwoorde wijze te kunnen blijven draaien.
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•

•

•

•

•
•

•

•
•

Het dorpshuisgebouw in Alem lijkt voor de komende jaren goed op orde. Van belang is het
om het gebouw goed te onderhouden, ondanks het feit dat de gemeente daar mogelijk geen
financiële middelen voor beschikbaar kan stellen. Wellicht is het in de toekomst mogelijk om,
indien gewenst door het Stichtingsbestuur van het dorpshuis, samen met de dorpsraad
plannen te ontwikkelen voor het levensvatbaar houden van het dorpshuis.
Voor de jeugd wordt er inmiddels, in samenwerking met de dorpshuisbeheerder en een
aantal vrijwilligers, maandelijks een zeer succesvolle jeugdsoos georganiseerd. De dorpsraad
zal er, samen met de beheerder, alles doen wat in haar mogelijkheden ligt om eventuele
overlast voor omwonenden te beperken.
De ouderensoos die wekelijks georganiseerd wordt in het dorpshuis is een groot succes. De
dorpsraad heeft hier geen bemoeienis mee, maar wil indien dit nodig is, graag ondersteuning
bieden.
De dorpsraad heeft onder andere op verzoek van de Alemse inwoners het initiatief genomen
om een ‘Klompenpad’ te realiseren. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer is
besloten om aansluiting te zoeken bij de dorpen Rossum en Hurwenen. Dit maakt het pad
aantrekkelijker voor veel wandelaars en de subsidiemogelijkheden worden vergroot. Er is
nog veel werk te verrichten, maar we hopen toch dat het pad er binnen afzienbare tijd zal
zijn. Dit is prettig voor de wandelaars, maar het biedt ook kansen voor de horeca.
Ook een zwemplek langs de Maas voor de Alemse bevolking is als wens geuit. De dorpsraad
zal onderzoeken of deze wens gerealiseerd kan worden.
De zondagsvieringen in onze kerk zullen in de toekomst waarschijnlijk vervallen. In overleg
met het kerkbestuur is het misschien mogelijk om periodiek een bijeenkomst in de kerk te
houden met vrijwilligers. Deze mogelijkheid zal onderzocht worden.
Zorg voor ouderen. In stand houden van het uitgiftepunt medicijnen bij de pastorie.
Daarnaast zijn in initiatieven vanuit de gemeenschap van harte welkom. Wat leeft er en waar
is behoefte aan?
Openbaar vervoer: We kunnen constateren dat de buurtbus Maasdriel momenteel goed
functioneert. De dorpsraad zal zich zo nodig inspannen om dit zo te houden.
Digitalisering: De dorpsraad is al in overleg geweest met gemeente en de kabelaar voor de
mogelijke aanleg van glasvezel in ons dorp, maar vooralsnog zonder succes. Toch zullen we
blijven onderzoeken of er betaalbare mogelijkheden zijn.
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4.3.
•

Speerpunt 3. Verenigingen

Een levendig verenigingsleven is cruciaal voor een dorp. Gelukkig heeft Alem veel actieve
verenigingen. Maar ook hier is de vergrijzing merkbaar en hebben verenigingen het moeilijk
met o.a. teruglopende ledenaantallen en het vinden van bestuursleden.
De dorpsraad wil graag meehelpen om een actief en vitaal verenigingsleven in Alem in stand
te houden.

Hoe verenigingsleven stimuleren?
•

•
•
•
•

De dorpsraad wil graag de samenwerking tussen verenigingen stimuleren door o.a. periodiek
een bijeenkomst te organiseren voor alle verenigingen in Alem. In deze bijeenkomst komen
alle problemen aan bod waar verenigingen mee te kampen hebben. Maar natuurlijk zullen
ook de kansen en mogelijke oplossingen besproken worden. In 2012 is de eerste bijeenkomst
gehouden.
Er zal een welkomstpakket ontwikkeld worden waarmee nieuwe inwoners welkom geheten
zullen worden. Hierin kan informatie over de Alemse verenigingen opgenomen worden.
Informatie over verenigingen kan op de website van ‘Dorp Alem’ geplaatst worden. Een
aantal verenigingen maakt al gebruik van deze mogelijkheid.
In overleg met de verenigingen kunnen er mogelijk nieuwe gezamenlijke activiteiten bedacht
worden.
In overleg met de verenigingen kan er een informatieavond georganiseerd worden in het
dorpshuis om jezelf als vereniging te presenteren aan geïnteresseerden.

VV Alem is de grootste vereniging in het dorp
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4.4.
•

•
•

•

•

Speerpunt 4. Een veilig, sociaal en groen dorp

De inwoners van Alem zijn van mening dat er op de Veerweg, richting de Veerpont, te hard
gereden wordt. De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren en is op basis van dit
onderzoek van mening dat de veiligheid niet in het geding is. Toch blijft het onveilige gevoel
overheersen. Vooral in de zomer wanneer er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deze weg
door fietsers en wandelaars is een maximale snelheid van 80 km per uur veel te hard.
Er zijn soms klachten over overlast van jongeren rondom het bankje en de Abri nabij het Hart
van Alem. Ook dit geeft bij een aantal inwoners een minder veilig gevoel.
Enkele jaren geleden is door een aantal enthousiaste Alemers het ‘soepenfestival’
georganiseerd. Inmiddels is dit feest een begrip geworden in Alem en omgeving. Dit is een
voorbeeld van een prachtig initiatief, waar het sociale aspect; elkaar ontmoeten op een
ongedwongen en spontane wijze, voorop staat. De dorpsraad juicht dergelijke initiatieven
van harte toe en zal nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in het dorp verbeteren, heel
graag ondersteunen.
We zien helaas vaak veel zwerfvuil op en langs de straten van ons mooie dorp. Daar kunnen
we met z’n allen wat aan doen. Regelmatig zien we dorpsgenoten in de weer om de rommel
langs de straat op te ruimen. Dit zijn mooie initiatieven, maar het lijkt de dorpsraad goed om
dit particuliere initiatief soms wat breder te trekken. Op initiatief van de dorpsraad en met
behulp van de basisschool en enkele vrijwilligers is er daarom in april 2013 een
schoonmaakactie gehouden in de Steeg.
De ontzanding aan de Marensche Waarden is vooralsnog niet doorgegaan. Het is van groot
belang om de ontwikkelingen rondom deze mogelijke ontzanding in de gaten te houden.
Ontzanding kan grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid in ons dorp omdat er
gedurende een groot aantal jaren ontzandingsactiviteiten nabij ons dorp zullen plaatsvinden.
Ook mogelijke schade aan dijken en huizen is nooit geheel uit te sluiten.

Hoe een veilig, sociaal en groen dorp te blijven?
•
•

•

Veiligheid: Verkeersveiligheid Veerweg. De dorpsraad zal er voor blijven ijveren om in
overleg met de gemeente tot een aanvaardbare oplossing te komen voor de Veerweg.
Veiligheid: De dorpsraad zal onderzoeken of het mogelijk is om voor de jeugd een
alternatieve ontmoetingsplek te creëren, waarbij overlast voor overige dorpsgenoten zoveel
mogelijk beperkt wordt.
Sociaal dorp: De dorpsraad juicht initiatieven, zoals bijvoorbeeld het Soepenfestival, van
harte toe en wil zo nodig graag steun verlenen bij nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in
het dorp verbeteren. Dat hoeven niet altijd grote plannen te zijn, maar ook kleinere ideeën
op het gebied van leefbaarheid zijn even welkom. Tijdens onze jaarvergadering zullen we
onze inwoners weer uitnodigen om met ideeën te komen.
Op initiatief van enkele inwoners wordt momenteel onderzocht of er een dorpsplein
gerealiseerd kan worden op het plantsoen nabij ‘Het Hart van Alem’.
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•

•

Schoon en groen: De dorpsraad wil graag een jaarlijkse traditie maken van de schoonmaak
samen met de kinderen van de basisschool.
Tevens is het de bedoeling dat er in het najaar een schoonmaakactie wordt gehouden,
waarvoor vrijwilligers zullen worden uitgenodigd. Ook deze actie willen we jaarlijks herhalen.
De dorpsraad zal de ontwikkelingen op het gebied van ontzanding in ons dorp nauwgezet
volgen en zal trachten de inwoners hiervan zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Veerweg
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4.5.
•
•

•
•
•

Speerpunt 5: Behoud van cultureel erfgoed

Behoud dorpse karakter: De dorsraad juicht woningbouw in ons dorp van harte toe. Wel is
het van belang om hierbij het dorpse karakter te behouden.
Organiseren rondleidingen: Alem heeft veel te bieden. Mogelijk is het goed om dit ook aan
mensen buiten Alem te tonen, zodat ons dorp op de kaart komt te staan en weer een stukje
levendiger wordt.
Onder de aandacht brengen van bezienswaardigheden.
Behoud van specifieke en karakteristieke gebouwen en landschappen.
Verzamelen van historische zaken.

Hoe behoud culturele erfgoed?
•

•

•
•
•

Behoud dorpse karakter: Bij woningbouw is het belang om niet te grootschalig te bouwen en
de woningen moeten passen in het karakter van het dorp. We vinden dat dit bij het
‘Boerenerf’ goed gelukt is. De woningen sluiten aan bij de bebouwing in de omgeving. Bij
toekomstige bouwplannen willen we als dorpsraad een wakend oog voor dergelijke zaken
zijn en zullen we indien nodig in gesprek gaan met de betrokken partijen.
Rondleidingen: Wellicht kan er een rondleiding ontwikkeld worden, die bijvoorbeeld een stuk
van geschiedenis van Alem vertelt. De rondleiding kan aan sluiten op het ‘Klompenpad’. Denk
aan de RK kerk, het dakpannenmuseum, de grafheuvel, de maasheggen, de historie van het
café, museum het Schuurke, het oorlogsmonument en het ontstaan van het schiereiland.
Kortom genoeg om te vertellen en te laten zien. Dit kan ook een stimulans zijn voor horeca.
Onderzoeken op welke wijze Alemse bezienswaardigheden onder de aandacht gebracht
kunnen worden (bijvoorbeeld een bord nabij de rotonde).
Behoud karakteristieke gebouwen en landschappen: Hierbij valt te denken aan beide kerken,
maar ook aan de karakteristieke maasheggen.
Verzamelen van historische zaken: Alem kent een rijke geschiedenis. Het idee is geopperd
om hierover een boek te maken, zodat de geschiedenis behouden blijft voor het nageslacht.
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6 Hoe nu verder?
Met dit dorpsplan willen we de koers bepalen voor de toekomst van ons dorp. We gaan
proberen om de plannen stapsgewijs uit te voeren, waarbij we prioriteiten zullen stellen.
Duidelijk is dat prioriteit nummer één woningbouw blijft.
Veel van de plannen en ideeën moeten nog nader uitgewerkt worden. Daarbij zullen we de
hulp inroepen van de inwoners. Uiteindelijk bepalen de inwoners van ons dorp of, en op
welke wijze de plannen uitgevoerd worden.
Het idee is om bij de nadere uitwerking en de uitvoering van de plannen werkgroepjes op te
richten. Ervaring heeft ons geleerd dat dit prima werkt.
We zullen de inwoners op de hoogte houden van de voortgang van plannen door middel van
de periodieke nieuwsbrief en via onze website www.alemdorp.nl, onderdeel Dorpsraad
De dorpsraad heeft er alle vertrouwen in dat we, door goed samen te werken met inwoners,
gemeente en overige instanties, de leefbaarheid van ons dorp voor de toekomst op een goed
peil kunnen houden en mogelijk verbeteren.
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