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Inleiding
Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de activiteiten van de dorpsraad in het
eerste halfjaar van 2014. Zoals u kunt lezen, zijn we op diverse gebieden actief geweest, gelukkig
konden we daarbij weer een beroep doen op de hulp van veel vrijwilligers.
Nieuwsbrief via e-mail
Het printen van de Nieuwsbrief is een kostbare zaak en ook niet erg milieu vriendelijk, daarom
hebben we aan veel inwoners gevraagd of we de Nieuwsbrief voortaan via e-mail kunnen toesturen.
Gelukkig heeft bijna niemand hier bezwaar tegen. Als u de Nieuwsbrief nog in de brievenbus
ontvangt en u wilt hem liever elektronisch ontvangen, geef dat dan s.v.p. aan ons door via e-mail:
dorpsraad@dorpalem.nl of geef het door aan een van de bestuursleden.
Dorpsplan 2013 – 2016
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij ons nieuwe dorpsplan in grote lijnen aan u voorgelegd. Dit
dorpsplan hebben we ook gepresenteerd tijdens onze algemene vergadering in dorpshuis De Drie
Linden, op 6 februari 2014. Hierbij waren ook burgemeester Prick en de wethouders Smits en
Leijdekkers aanwezig. De burgemeester gaf aan dat hij onder de indruk was van de inhoud van het
dorpsplan en van de ambities die daaruit spreken.
De dorpsraad heeft 5 speerpunten geformuleerd waarlangs de komende jaren gewerkt zal worden:
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.
Op onze website kunt het volledige dorpsplan inzien.
Website
De website www.dorpalem.nl is helemaal vernieuwd. Webbeheerder Marcel Toonen heeft de
website gemoderniseerd en van een nieuwe lay-out voorzien. Op deze website staat veel informatie
over Alem, Alemse verenigingen en ondernemers en ook de dorpsraad heeft een eigen onderdeel op
deze site. Complimenten aan Marcel voor deze mooie en handige site!
Wonen
Boerenerf
Woningstichting De Kernen gaat de 2e fase van het plan
‘Boerenerf’ opstarten zodra duidelijk is dat er voldoende
belangstelling is voor de koop – en/of huurwoningen. Er
staan nog 6 te bouwen woningen gepland. Deze staan
inmiddels in de verkoop. Mocht hiervoor te weinig
belangstelling zijn, dan zal bezien worden of er
voldoende interesse is voor verhuur.
De dorpsraad zal er alles aan doen om gefaseerde
woningbouw te stimuleren.
De onderste rij van 6 woningen moet nog worden gebouwd
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Bouwval aan de Veerweg
De afgebrande woning aan de Veerweg is inmiddels
voor het grootste gedeelte opgeruimd. Na de
vakantie zal de rest van het puin en de afrastering
verwijderd worden en zal het aanzicht vanaf de dijk
weer een heel stuk fraaier zijn. Ook voor de
verkeersveiligheid op de Veerweg is dit een grote
verbetering. Door veelvuldig aan de bel te trekken en
vervolgens op een constructieve manier te
communiceren met het Polderdistrict zijn we er
uiteindelijk in geslaagd om dit resultaat te bereiken.

De bouwval aan de Veerweg wordt opgeruimd

Snelheid beperkende maatregelen aan de Veerweg
Inmiddels heeft de gemeente Maasdriel de verkeersborden met de
adviessnelheid 60 km per uur geplaatst aan de Veerweg.
Gelukkig merken we dat veel automobilisten rekening houden met
dit advies. We hopen en verwachten dat ook de inwoners van
Alem hun snelheid aanpassen. Goed voorbeeld doet goed volgen!

60 km bord aan de Veerweg

Deltaplan bedijkte Maas
Wat is het Deltaplan bedijkte Maas?
Het nationale Deltaprogramma richt zich op een duurzame bescherming van ons land op het gebied
van hoogwaterveiligheid en zoetwatervoorziening. Het doel is om ons land te behoeden voor
rampen door tijdig te werken aan strategieën voor de toekomst. In dit kader is binnen het
Deltaprogramma Rivieren voor een aantal deelgebieden - waaronder de bedijkte Maas – een
voorkeurstrategie uitgewerkt voor de hoogwaterbescherming in komende decennia.
Een voorgenomen maatregel die de nodige impact heeft voor ons dorp, en ook is opgenomen in de
VKS (Voorkeurstrategie), is het weer openmaken van de afgedamde Maasmeander bij Alem (Jan
Klingenweg). Kort gezegd betekent dit dat de dode Maasarmen bij het voetbalveld en de jachthaven
weer samengevoegd worden. Bij uitvoering van dit plan zal de Jan Klingenweg doorgestoken worden
en wordt Alem een eiland. Dat dit grote gevolgen heeft voor het hele dorp, maar met name voor de
voetbalclub en de jachthaven, zal duidelijk zijn. De dorpsraad is niet per definitie tegen deze plannen,
maar heeft in de commissie ruimte, bij monde van bestuurslid Jeroen van Heel, wel haar bezorgdheid
uitgesproken. Mede omdat er heel veel onduidelijkheid is over de uitvoering, eventuele
compenserende maatregelen voor het dorp en onderzoek van alternatieven.
De ontwikkelingen in dit voor ons dorp zeer belangrijke onderwerp zullen we nauwgezet volgen en
daar waar mogelijk en gewenst zullen we opkomen voor de belangen van onze inwoners.
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Recreatie
Klompenpad
Het zal u niet ontgaan zijn dat de realisatie van het Klompenpad een feit is. Ruim anderhalf jaar
geleden heeft de dorpsraad, mede op verzoek van de inwoners, het initiatief genomen voor de
ontwikkeling van het Klompenpad. Een werkgroep bestaande uit: Pieter van Walree, Nomi Havelaar
van Stichting Landschapsbeheer en de bestuursleden Hans Hanegraaf en Willy van Lent hebben heel
veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van het pad. Maar het resultaat mag er zijn, het is
een heel fraaie route geworden, die beslist de moeite waard is om te bewandelen. Op 20 juni 2014 is
het pad feestelijk geopend door burgemeester Prick en voorzitter van de dorpsraad Gerard van
Mook. Daarbij is een startpaneel op het plantsoentje, nabij het Hart van Alem, onthult. De dorpsraad
is trots op het resultaat en op het feit dat er zich spontaan een aantal vrijwilligers heeft gemeld om
het pad te onderhouden. Die groep van vrijwilligers bestaat uit: Marjolein van Hoeken, Piet
Verschuure, Herold Verschuure, Martin Toonen, Pieter van Walree, Severina Poot, Antoon van Oers
en Anna Prijs.
Niet alle wensen en ideeën voor de route hebben we kunnen realiseren, veelal omdat enkele
grondeigenaren, om hun moverende redenen, geen toestemming gaven om het pad over hun grond
te laten lopen. Wij hebben daar uiteraard alle begrip voor, maar wellicht dat er in de toekomst nog
mogelijkheden tot uitbreiding zijn.

Opening Klompenpad

Enkele vrijwilligers bij de opening

Bij Eetcafé de Maas en Herberg Het Hart van Alem is een brochure te verkrijgen met daarop de route
en enkele wetenswaardigheden. Via ‘klompenpaden.nl’ is een app te downloaden waarmee de route
ook gevolgd kan worden. Overigens is de wandelroute prima te volgen via de aanduiding middels
pijltjes. De lengte van het ‘Alemschepad’ is ongeveer 7 kilometer, maar kan makkelijk verlengd
worden met het ‘Zandslagenpad’ in Rossum. Dit staat in de brochure vermeld, maar deze uitbreiding
is ook te volgen via de markeringen of de app. De realisatie van het klompenpad is mede mogelijk
gemaakt door Regio Rivierenland, Gemeente Maasdriel, Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling, Nationale Postcodeloterij en Rabobank Bommelerwaard.
Dorpsplein
De plannen voor de aanleg van een dorpsplein zijn gewijzigd. We zijn, mede in overleg met de
aanwonenden van het plantsoen, tot de slotsom gekomen dat de aanleg van een pleintje op de
locatie van het plantsoen niet ideaal is. We hebben er nu voor gekozen om het plantsoen een facelift
te geven, en tevens te voorzien van enkele faciliteiten, zoals water en elektra.
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Hierdoor wordt het organiseren van activiteiten, zoals de kermis en het kapellenfestival, wat
makkelijker. Het idee is ook om de abri te verplaatsen. We zijn momenteel in gesprek met de
gemeente voor de realisatie van de plannen. De werkgroep die zich hiermee bezighoudt bestaat uit:
Wilbert van Boxtel, Marc van Oers, Jeroen van Heel, Ton Steenbekkers en Peter Vissers.
We hopen dat met het realiseren van deze facelift het aanzicht van ons dorp weer een beetje mooier
wordt.

Impressie van facelift van het plantsoen

Jeugdsoos
Op 6 september 2014 is het nieuwe seizoen voor de jeugdsoos weer gestart. Vervolgens wordt de
soos elke eerste zaterdag van de maand georganiseerd. Een identiteitsbewijs is verplicht. Er wordt
geen alcohol geschonken aan bezoekers onder de 18 jaar. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.
Aanmelden kan bij Lian van Boxtel (661411) of bij één van de andere bestuursleden.
Verenigingen
De dorpsraad geeft alle verenigingen, stichtingen en overige instanties in ons dorp de gelegenheid
om een stukje aan te leveren voor de Nieuwsbrief. Hiertoe hebben wij een email gezonden naar alle
verenigingen en stichtingen. De Sint Odradaschool en Seniorenclub ‘Het Verzetje’ hebben hierop
gereageerd. Op de volgende pagina treft u hun bijdragen aan.

Sint Odradaschool, onmisbaar voor Alem
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Sint Odradaschool

Waar een kleine school groot in kan zijn …..
Vrijdag 11 jul 2014 hebben we afscheid genomen van juf Thea, die nu gaat genieten van haar
welverdiende pensioen. Zij is de afgelopen 25 jaar werkzaam geweest op de St. Odradaschool in
Alem. Wilt U meer informatie over onze school, neem dan een kijkje op onze website:
www.odradaschool.nl

Seniorenclub ’t Verzetje
Seniorenclub `t Verzetje is een gezellige 55+ vereniging ,
die graag de inwoners en oud inwoners van Alem actief
wil houden. Sinds begin dit jaar hebben wij een
naamswijziging ondergaan, van ‘Bejaardensoos Alem’
naar ‘Seniorenclub `t Verzetje’, mede omdat de
vereniging al ruim 45 jaar bestaat en van haar stoffige
imago af wilde en het bestuur, sinds 2014, uit een
jongere generatie bestaat.
Elke donderdagmiddag zijn de leden bij elkaar om te
kaarten of te biljarten en ook regelmatig te kienen,
bloemschikken en knutselen. Twee maal per jaar is er de Een gezellige boottochtje met ‘t Verzetje, aangeboden door
open eettafel met een soepmiddag in het voorjaar en een Jan & Suze Bosma uit Alem.
stamppotbuffet in het najaar. Tegen een kleine vergoeding mogen ook niet leden hier aan
deelnemen. Zij gaan gezellig samen een dagje uit en vieren gezamenlijk Sinterklaas en Kerst met een
hapje en een drankje. Dit alles is voor alle mensen van 55 jaar en ouder voor maar € 30,00 per jaar.
Wij willen `t Verzetje graag tot een groeiende en bloeiende vereniging houden, dus kom gezellig eens
een keertje vrijblijvend kijken op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in ons vaste stekkie
dorpshuis ‘de Drie Linden’. Tot dan !!
Namens het bestuur van Seniorenclub `t Verzetje:
Mari van Geffen, Ria Bogers en Annette Verschuure en de leden
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