Nieuwsbrief 1 Stichting Dorpsraad Alem, april 2011
Na de succesvol verlopen verkiezingen eind januari 2011, is de Dorpsraad inmiddels al een aantal
keren in vergadering bijeen geweest. Daarbij zijn eerst enkele formele zaken geregeld, zoals o.a. het
verdelen van de bestuursfuncties, het opstellen van de statuten en het oprichten van een stichting.
Daarnaast heeft een afvaardiging van de Dorpsraad gesprekken gevoerd met de
leefbaarheidcoördinator van de gemeente Maasdriel om te komen tot een goede samenwerking. Wij
willen op korte termijn ook in overleg met de verantwoordelijk wethouder John Leijdekkers en
mogelijk met een afvaardiging van de gemeenteraad.
Ook zijn we in gesprek met Woningstichting De Kernen over de alsmaar uitgestelde bouwplannen
aan de Weikesstraat. Wij hebben bij de Woningstichting en bij de gemeente onze ernstige zorg geuit
over deze stagnatie. Wij achten het voor de leefbaarheid van ons dorp cruciaal dat er snel gebouwd
gaat worden. Helaas lijkt het erop dat er toch weer vertraging opgelopen wordt. De Dorpsraad zal
alles doen wat in haar vermogen ligt om de verantwoordelijken tot spoed te manen.
Dorpsplan Alem
De Dorpsraad heeft besloten om het ‘Leefbaarheidsplan Alem’, dat in 2009 is opgesteld door een 40tal dorpsgenoten voorlopig als leidraad te nemen voor de uit te voeren activiteiten.
Wij hebben moeten constateren dat er van het plan tot heden helemaal niets gerealiseerd is.
Daarom hebben we besloten om elk onderdeel van het leefbaarheidsplan te bezien op haalbaarheid
en daar concrete plannen aan te koppelen. Bij de uitwerking van die plannen zal een beroep worden
gedaan op de vrijwilligers die zich opgegeven hebben voor een commissie/werkgroep. Onderstaand
de plannen en ideeën voor de onderdelen van het leefbaarheidsplan.
Wonen en ruimtelijke ordening
 Woningbouw wordt door de Dorpsraad als prioriteit nummer één gezien. Helaas is dit ook
het onderdeel waar we het minste invloed op hebben. Zoals hierboven reeds gemeld zijn we
volop bezig om toch zoveel mogelijk druk te leggen bij Woningstichting en gemeente.
Woonomgeving
 Het plan is geopperd om op het perceel grond achter het Dorpshuis een jeu de boulesbaan te
maken. Er zal hierover met het dorpshuisbestuur overlegd worden. De bedoeling is om dit
met zelfwerkzaamheid te realiseren,waarbij de hulp van vrijwilligers zal worden ingeroepen.
 Omdat er voor de jeugd van 12 tot 16 in Alem weinig is, wordt de mogelijkheid onderzocht
om een periodieke inloopavond in het dorpshuis te houden. Dit plan zal in overleg met de
dorpshuisbeheerder worden uitgewerkt.
 Er wordt informatie ingewonnen over het mogelijk plaatsen van AED (automatische externe
defibrillator)op een centrale plaats in ALEM. Ook wordt onderzocht hoe dit te financieren.
 Mogelijk kunnen de LTO borden die in Alem staan opnieuw gebruikt worden om er
informatie over ons dorp op te plaatsen. Als dit niet mogelijk blijkt kunnen de borden
verwijderd worden.
 In de nabije toekomst zal een werkgroep in het leven worden geroepen die de subsidie- en
sponsormogelijkheden voor de dorpsraad en/of voor afzonderlijke leefbaarheidinitiatieven
kan onderzoeken.

Voorzieningen
 Er is contact met de Stichting Welzijn Ouderen. Vanuit deze stichting zal in overleg met de
Dorpsraad een informatiebrief verzonden worden naar de ouderen in Alem. In de brief
zullen alle mogelijkheden en activiteiten die de Stichting ontplooid worden uitgelegd.
Mogelijk dat er een informatiemiddag georganiseerd wordt in het dorpshuis.
Natuur & Recreatie
 Als de eigenaar van de grond toestemming geeft, zal het strandje in de Steeg worden
opgeknapt en toegankelijk worden gemaakt. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op
vrijwilligers.
 Misschien is het mogelijk om in Alem meer zitbanken te plaatsen voor wandelaars en het
wandelpad in de steeg uit te breiden.

Communicatie
 Om vanuit de Dorpsraad snel en helder te communiceren wilde het bestuur graag een
website laten maken. Marcel Toonen was al bezig om een website voor Alem te maken. Hij
heeft de Dorpsraad aangeboden om op deze website een prominente plek voor de
Dorpsraad in te ruimen.
Wij zijn enthousiast over de website die Marcel al in concept gereed heeft. Het onderdeel
‘Dorpsraad’ op deze site kan door het bestuur van de Dorpsraad naar eigen goeddunken
worden ingevuld. De overige informatie op deze site komt nadrukkelijk niet van de
Dorpsraad, maar is de verantwoordelijkheid van Marcel Toonen.
Ook zal er een e-mail adres van de Dorpsraad komen, waarmee communicatie van en naar
inwoners nog makkelijker kan.
Wij danken Marcel voor zijn mooie initiatief. U kunt al vast een kijkje nemen op de site:
www.alemdorp.nl .
De dorpsraad komt graag in contact met vrijwilligers die affiniteit hebben met communicatie
en de website willen vullen/beheren. Lijkt je dit een mooie taak, neem dan contact op met
Gerard van Mook (gvanmook@planet.nl of 06-46600576)
Er kan dan een werkgroep communicatie geformeerd worden, zodat we snel aan de slag
kunnen met de website en eventueel overige communicatiekanalen.
Abri


In april zal er door de gemeente een abri worden geplaatst nabij het Hart van Alem. De
precieze plek moet nog bepaald worden omdat plaatsing niet overal toegestaan is
(bijvoorbeeld plaatsing in de dijk,schuin tegenover ‘het Hart ‘ is niet mogelijk).

Zoals u ziet hebben we volop plannen en ideeën. Belangrijk is om deze nu ook uit gaan werken en te
realiseren. Bij veel van de plannen zullen we uw hulp nodig hebben. Gezien het grote aantal
vrijwilligers dat zich heeft aangemeld ben ik er van overtuigt dat we gezamenlijk de leefbaarheid in
ons dorp een prima impuls kunnen geven.
Als uzelf ideeën hebt, geef ze alstublieft aan ons door. Elk idee dat de leefbaarheid in ons dorp kan
verbeteren is welkom.
Met vriendelijke groet,
Gerard van Mook
Namens het Bestuur Stichting Dorpsraad Alem

