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Voor u ligt alweer de 4e nieuwsbrief van de dorpsraad Alem. Met deze nieuwsbrief willen wij alle
inwoners van ons dorp op de hoogte houden van de werkzaamheden van de dorpsraad.
Deze nieuwsbrief wordt huis aan huis bezorgd in Alem en wordt tevens gepubliceerd op de website
van ons dorp: www.dorpalem.nl onder het kopje ‘dorpsraad’.
Sinds wij de vorige nieuwsbrief bij u hebben bezorgd, in juli 2012, heeft het bestuur van de dorpsraad
al weer een aantal activiteiten opgepakt, vaak met behulp van vrijwilligers uit ons dorp. Onderstaand
kunt u lezen welke activiteiten ontplooid zijn en wat de voortgang is.



Woningbouw
De dorpsraad heeft zich vanaf de oprichting in januari 2011 sterk gemaakt voor woningbouw
in ons dorp. Wij zien dit als de belangrijkste voorwaarde om de leefbaarheid voor ons dorp in
stand te houden en in de toekomst te verbeteren. We zijn dan ook erg blij dat de bouw van
de elf woningen aan de Weikesstraat vlot verloopt. Nu de bouw vordert kunnen we zien dat
‘Het Boerenerf’ een mooi stukje Alem wordt met ruime, betaalbare woningen. De laatste
informatie is dat er vier woningen verkocht zijn. De woningen die niet verkocht worden door
de opdrachtgever, woningbouwvereniging De Kernen, zullen te huur worden aangeboden
door de woningstichting Maasdriel. We hopen van ganser harte dat de woningen binnen
afzienbare tijd allemaal verkocht of verhuurd zullen zijn, zodat de toekomst voor ons dorp er
weer een stukje rooskleuriger uitziet.
De overige zes woningen die aanvankelijk gepland waren, worden voorlopig nog niet
gebouwd. Wanneer dit gaat gebeuren is afhankelijk van de behoefte.

De bouw van de woningen aan Het Boerenerf vordert gestaag.



Jaarvergadering 31-01-2013
Onze 2e jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 31 januari 2013 in dorpshuis ‘De
Drie Linden’. De vorige vergadering was met ruim 80 dorpsgenoten uitermate goed bezocht.
We hopen dat we ook dit jaar veel bezoekers kunnen verwelkomen. De agenda treft u elders
op onze website aan.
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Wensen en ideeën
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben we alle wensen en ideeën die in
de jaarvergadering door de inwoners zijn aangedragen geïnventariseerd en op haalbaarheid
getoetst. Onderstaand kunt u lezen wat de vorderingen zijn bij de diverse ideeën.
Struinroute
Het idee dat door de inwoners het meest werd genoemd was het aanleggen van een langere
struinroute die aansluit bij het huidige struinpad in de Kil. Een werkgroep bestaande uit
vrijwilliger Pieter van Walree en twee bestuursleden, Hans Hanegraaf en Willy van Lent zijn al
enige tijd bezig om dit plan uit te werken. Hierbij worden een aantal andere wensen
betrokken, zoals het plaatsen van informatiebordjes, zitbankjes en opstapjes over
afrasteringen. De bedoeling is dat er een zogenaamd ‘klompenpad’ wordt aangelegd, omdat
hierbij de subsidiemogelijkheden het grootst zijn. Er is al overleg geweest met de gemeente
en deze is zeer bereidwillig om ons de helpende hand te bieden. Mogelijk dat er aansluiting
gezocht wordt met de aanleg van klompenpaden in Rossum en Hurwenen. Tijdens de
jaarvergadering in januari 2013 hopen wij u meer te kunnen vertellen.
Snelheidsbeperkende maatregelen aan de Veerweg
Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben zijn de gele waarschuwingsbordjes, die wij op twee
plaatsen op de Veerweg geplaatst hadden, verdwenen. De gemeente heeft deze borden
laten verwijderen omdat het niet toegestaan is om dergelijke borden te plaatsen.
Tijdens het dorpsgesprek op 4 september jl. heeft wethouder Smits beloofd een
verkeerstelling te houden en afhankelijk van de uitkomsten eventueel actie te ondernemen.
De telling is inmiddels geweest en hieruit concludeert de gemeente dat er geen aanleiding is
om snelheidbeperkende maatregelen te nemen. Wij gaan hierover nog in gesprek met de
verantwoordelijke wethouder, omdat wij de conclusies die de gemeente trekt niet delen.

Achterzijde van de Veerweg waar de verkeerstelling is gehouden.

Opruimactie
Het idee om een maal per jaar een opruimactie te houden om ons dorp schoon te houden zal
tijdens de jaarvergadering van 31 januari 2013 aan de orde worden gesteld.
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Foto, film, dia avond over Alem
Onze dorpsgenoot Johan Toonen is al enige tijd bezig om uit zijn eigen film – en foto archief
een selectie van historische en meer recente beelden van Alem en haar inwoners samen te
stellen. Na de jaarvergadering zal deze film en dia presentatie vertoont worden in het
dorpshuis. Wij verwachten dat dit een heel interessante en leuke presentatie gaat worden,
waarvoor u uiteraard van harte bent uitgenodigd.
Dorpsplein
In de loop van het afgelopen jaar is door enkele dorpsgenoten het idee geopperd om een
dorpsplein te realiseren waar verenigingen allerlei activiteiten kunnen houden. Denk daarbij
aan de kermis, Koninginnedag, soepenfestival etc. De bedoeling is dat het een aantrekkelijk
plein wordt, dat ook als ontmoetingsplaats kan dienen. Het idee is om het plein te realiseren
ongeveer op de plek waar nu de kermis wordt gehouden. Het plan verkeert nog pas in het
beginstadium en er zal met diverse betrokkenen zoals de buurt en de gemeente overlegd
moeten worden. We willen proberen om het dorpsplein zoveel als mogelijk met
zelfwerkzaamheid en sponsoring te realiseren. Enkele vrijwilligers zijn momenteel bezig om
een schetstekening te maken. Tijdens de komende jaarvergadering hopen we u meer te
kunnen vertellen.


Ontzanding
Op 3 september jl. heeft de dorpsraad gesproken met twee vertegenwoordigers van Dekker
Grondstoffen over de mogelijke ontzanding van de Marensche Waarden. Dit gesprek vond
plaats op verzoek van Dekker Grondstoffen. Zij gaven de huidige stand van zaken weer en
zijn mogelijk op zoek naar onze steun voor een ontzanding. De concrete vraag die gesteld
werd is: Wat zou er nodig zijn voor Alem om een positieve wending te verkrijgen?
De dorpsraad gaf aan dat de gevoelens van de Alemse bevolking over de ontzanding over het
algemeen niet positief zijn en dat een aantal mensen uitgesproken tegen is.
Het bestuur van de dorpsraad heeft aan Dekker Grondstoffen medegedeeld dat de
dorpsraad zich zal conformeren aan de mening van de Alemse bevolking.
Na dit gesprek hebben wij niets meer vernomen van de ontzander, maar wij beseffen dat de
ontzanding hiermee niet van de baan is.

Een deel van Marensche Waarden staat onder water, januari 2013
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Bezoek college
Het college van B&W heeft op 4 september jl. een bezoek gebracht aan ons dorp. Het
bestuur van de dorpsraad heeft dit bezoek in samenwerking met de gemeente voorbereid.
Allereerst stond een rondleiding bij jachthaven De Maas op het programma. Eigenaresse
mevrouw Bosman verzorgde een heel interessante rondleiding. Na een kopje koffie in het
eetcafé van de jachthaven werd een wandeling door ons dorp gemaakt. Leden van de
dorpsraad verschaften informatie aan het college over wetenswaardigheden van ons dorp.
Tijdens de wandeling werd ook de Sint Odradaschool
bezocht. Directrice Riet Hooijmans vertelde enthousiast
over de verbouwing van de school. Zij benadrukte dat ze
erg blij was dat deze zeer noodzakelijke verbouwing
uitgevoerd kan worden en refereerde aan het belang
van de school voor de leefbaarheid van ons dorp.
Hierna wandelde het gezelschap naar de nieuwbouw in
De Sint Odradaschool
de Weikesstraat. Aannemer Jos van Boxtel gaf uitleg
over de voortgang en de planning van de bouw.
Om 17.30 uur was er een bijeenkomst in het dorpshuis voor alle dorpsgenoten. Hier konden
dorpsgenoten in gesprek met het college. Door het vroege tijdstip waren er helaas maar
enkele dorpsgenoten aanwezig. De dorpsraad had vooraf aan de gemeente geadviseerd om
deze bijeenkomst op een later tijdstip te houden, maar helaas stuitte dat agenda technisch
op bezwaren. Toch was het een zeer zinvolle bijeenkomst waarbij goede discussies
ontstonden en zinvolle vragen werden gesteld.
Door het college zijn tijdens deze bijeenkomst enkele toezeggingen gedaan welke zullen
worden gevolgd door de dorpsraad:
 Het plantsoentje aan de Meerenstraat zal worden opgeknapt, of als er geen budget
voor is zien de inwoners liever dat dit parkeerhaventjes worden. Inmiddels is in
december jl. het plantsoentje opgeknapt.
 Over de verkeersveiligheid werden diverse vragen gesteld, waarop wethouder Smits
toezegde om een onderzoek te houden om te bezien of er maatregelen genomen
kunnen worden. Deze staan namelijk pas voor 2019 (!) gepland. Zie hierboven onder
‘wensen en ideeën’.
 Afgelopen zomer heeft een groot gedeelte van Alem zonder straatverlichting
gezeten. De communicatie van de gemeente hierover werd als slecht ervaren. De
gemeente gaf aan direct te hebben gereageerd, maar dat de reparatie uiteindelijk
veel te lang heeft geduurd.
 Er werden vragen gesteld over de verontreinigde grond aan de Meerenstraat bij het
bouwproject. De gemeente gaf aan dat de verontreiniging niet gevaarlijk is voor de
inwoners, maar men had wel geïnformeerd moeten worden door de
Woningstichting.
 Door inwoners werd gepleit voor gefaseerde woningbouw, het heeft geen zin meer
om te kijken naar het verleden, wel kunnen we leren van de fouten daarvan.
Wethouder Huizinga wil zich blijven inzetten voor het aantrekken van jonge gezinnen
voor het in stand houden van scholen en verenigingsleven, maar is hierbij ook
afhankelijk van de markt.
 Er werden vragen gesteld over het aanleggen van glasvezel. De kleine kernen komen
hiervoor niet in aanmerking. De gemeente gaf aan hierin geen actieve rol te hebben.
Burgemeester de Cloe bedankte de aanwezigen voor de kritische vragen en goede discussies.
De bijeenkomst werd afgesloten met soep en broodjes.
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AED
Zoals de meeste mensen weten hangt er sinds juni een AED in een buitenkast bij het
dorpshuis. We zijn daar erg blij mee. Een aantal mensen stelde ons de vraag hoe het
‘systeem’ van de AED eigenlijk werkt. Hierbij willen wij kort toelichten hoe het werkt.
Indien iemand onwel wordt in Alem en 112 wordt gebeld, dan zal, indien het (kleinste)
vermoeden bestaat dat het met het hart te maken heeft, automatisch een sms bericht
verstuurd worden naar de vrijwilligers die zich aangemeld hebben via HartslagNu (voorheen
AED alert). Een aantal van de vrijwilligers wordt naar de patiënt gestuurd om zo snel mogelijk
te gaan reanimeren, indien noodzakelijk. Andere vrijwilligers worden naar de AED gestuurd
om die op te halen om daarna zo snel mogelijk naar het adres van de patiënt te gaan.
Iemand die niet in de buurt is kan natuurlijk niet gaan helpen, maar door het grote aantal
vrijwilligers hopen we dat er altijd voldoende mensen in de buurt zijn die snel hulp kunnen
bieden door reanimatie en het inzetten van de AED.
Graag willen wij daarom hier een beroep doen op ieder
die kan reanimeren en/of de AED kan bedienen om zich
aan te melden bij HartslagNu (voorheen AED Alert). Hoe
meer mensen zijn aangesloten hoe meer kans op
adequate hulp als het er op aankomt. Ook kunnen
mensen zich nog steeds aanmelden voor de cursus bij
Annette Verschuure: a.verschuure6@upcmail.nl
Voor meer informatie over de AED, de cursus of het
aanmelden bij HartslagNu kunt u contact opnemen met de dorpsraad.



Jeugdsoos
De door de dorpsraad gestarte maandelijkse jeugdsoos blijkt in een behoefte te voorzien. De
bezoekersaantallen zijn stijgende en de avonden verlopen over het algemeen in een
ontspannen en gezellige sfeer. Het succes van jeugdsoos is mede te danken aan de hulp van
een aantal ouders en aan de inzet van dorpshuisbeheerder Huub Mombers. Dit is een mooi
voorbeeld hoe door samenwerking iets moois tot stand kan komen.



Nieuw Dorpsplan Alem
De dorpsraad is in 2011 opgericht om de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren.
Het dorpsplan dat in 2009 is opgesteld, heeft tot heden voor een groot deel als leidraad
gediend voor onze activiteiten. Het bestuur vindt dat het tijd is voor een actualisatie en
vernieuwing van de plannen. Wij zijn een aantal keren bij elkaar geweest om onze
vernieuwde missie en visie te bepalen. Daarna hebben we de belangrijkste speerpunten voor
ons dorp bepaald. Wat is belangrijk voor de toekomst van ons dorp?
Tijdens de jaarvergadering willen wij in een korte presentatie onze eerste aanzet voor een
nieuw dorpsplan met u delen. De bedoeling is dat we in 2013 met de inwoners het nieuwe
plan concreet vorm gaan geven.
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Kerstboom
Omdat de gemeente geen budget meer heeft om kerstbomen in de kernen te plaatsen heeft
de dorpsraad, samen met enkele vrijwilligers, ook dit jaar weer een fraaie boom geplaatst op
het plantsoen nabij de kerk.

Het bestuur van de dorpsraad wenst u allen een voorspoedig 2013.
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