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Inleiding
Met alweer de 8e Nieuwsbrief van onze dorpsraad willen wij u op de hoogte brengen van de
activiteiten van de afgelopen maanden. Zoals u in deze brief kunt lezen hebben we, met behulp van
veel vrijwilligers, weer een aantal zaken afgerond en zijn we met nog een aantal dingen bezig.
Daarnaast zijn er nog voldoende plannen die we graag willen realiseren.

Nieuwsbrief via e-mail
Onze oproep om email adressen door te geven voor het digitaal bezorgen van de Nieuwsbrief heeft
veel reacties opgeleverd. Ruim 60% van de brieven kunnen we momenteel via email verzenden. Dat
scheelt ons veel werk, veel kosten en we sparen het milieu. Als u de nieuwsbief nog niet via email
ontvangt en u wilt dit wel, 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.
Op onze website www.dorpalem.nl onderdeel dorpsraad, kunt het volledige dorpsplan inzien.
De ontwikkeling van de diverse speerpunten worden verderop nader toegelicht.
Binnenkort gaan we dorpsplan tegen het licht houden en daar waar nodig actualiseren.
De inhoud van deze nieuwsbrief is grotendeels opgebouwd uit de onderdelen van het dorpsplan.

Jaarvergadering
Op 25 februari 2015 hebben we onze 5e algemene vergadering gehouden in
dorpshuis De Drie Linden. De vergadering is door ruim 60 dorpsgenoten
bezocht. Namens de gemeente was burgemeester Hennie van Kooten aanwezig.
In zijn openingswoord sprak voorzitter Gerard van Mook een kort in memoriam
uit richting de onlangs overleden dorpsgenoot Jan van Boxtel. Jan heeft enorm
veel verdiensten gehad voor Alem, hij was altijd positief kritisch en overal en
altijd aanwezig als er iets in het dorp te doen was. Jan heeft mede aan de wieg
gestaan van de dorpsraad. Jan heeft heel veel bestuursfuncties bekleed, binnen
en buiten Alem, en dat deed hij altijd met hart en ziel. Alem was alles voor hem,
Jan was trots op zijn dorp en de inwoners van Alem zijn Jan van Boxtel heel dankbaar voor alles wat
hij voor het dorp betekend heeft. De vergadering werd na een moment van stilte hervat.
De onderwerpen die aan de orde kwamen worden in deze nieuwsbrief nader belicht.

Nieuwe bestuursleden
Tijdens de algemene vergadering hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden; bestuurslid
Peter Vissers was aftredend en niet herkiesbaar en vicevoorzitter Willy van Lent nam afscheid van de
dorpsraad wegens drukke werkzaamheden. Beide bestuursleden zijn vanaf de start van de
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dorpsraad, 5 jaar geleden, actief voor ons dorp. Ze werden door voorzitter Gerard van Mook
geprezen voor hun geweldige inzet voor het dorp gedurende de afgelopen jaren.
Voorstellen nieuwe bestuursleden:
Als vervanging voor de aftredende bestuursleden zijn er twee vrouwen in het bestuur benoemd:
Heleen Woolley en Margriet de Wilt, beide sinds een jaar of 3 woonachtig in Alem.

Heleen
Hallo, ik ben Heleen Woolley. Ik woon samen met mijn man Mark en dochter
Fien alweer 5 jaar in het mooie Alem. Eerst aan de Veerweg, maar sinds een
paar weken zijn we verhuisd naar de Sint Odradastraat. Het feit dat we verhuisd
zijn binnen hetzelfde dorp geeft wel aan dat we het hier enorm naar onze zin
hebben. Geboren in Rossum ken ik het dorpse leven en hou ik van de rust,
ruimte en de natuur om ons heen. Het is bijzonder dat zo’n klein dorp als Alem
een ontzettend actief verenigingsleven heeft. Iedereen wil elkaar helpen bij het
realiseren van leuke initiatieven en daar ligt juist de kracht van dit dorp. Ik kijk
ernaar uit om een bijdrage te kunnen leveren aan de voortgang en groei van
deze mooie en vooral gezellige plek.

Margriet
Mijn naam is Margriet de Wilt (30 jaar) en samen met mijn man Jack ben ik
zo’n drie jaar geleden in de grootste straat van Alem komen wonen. Inmiddels
hebben we een zoontje Ties van bijna 2 jaar oud en een baby op komst die zich
naar verwachting in de 2e helft van mei aandient. Voor ik in Alem kwam wonen,
kende ik het dorpje wel. Zelf ben ik in Kerkdriel opgegroeid en het gemoedelijk
ogende buurdorpje Alem bleek ook echt zo gemoedelijk als ik had verwacht.
Jong en oud, alles woont, werkt, feest en leeft hier op goede voet met elkaar.
Laten we dat vooral zo houden en daarom ben ik ook tot de dorpsraad
getreden. Dat het hier leefbaar is, kunnen we volgens mij wel stellen.
Maar dat veiligstellen voor de toekomst is denk ik de kunst. Benader me gerust met jullie ideeën!

Presentatie Gerrit Verkuil: ‘De verandering’
Na de algemene vergadering over het hier en nu in Alem, nam Gerrit Verkuil de nog aanwezige
dorpsgenoten mee naar vroegere tijden. Aan de hand van een rijkelijk gevulde presentatie liet hij
zien hoe het er vroeger aan toe ging op het Bommelerwaardse platteland. Zo liet hij een beeld zien
van twee boeren, elk afkomstig uit een ander dorp uit de regio. Aan de kleding en de kleur klompen
van de boer was te zien uit welk dorp hij afkomstig was. Ook bracht hij vele oude werktuigen en
dagelijkse gebruiksvoorwerpen in beeld. Bij een aantal bezoekers sprak dit helemaal tot de
verbeelding, omdat zij zelf nog herinneringen hadden aan die tijden. Door zijn aanstekelijke manier
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van vertellen, gelardeerd met fraaie beelden, werd het een erg mooie presentatie. De dorpsraad
dankt Gerrit voor zijn geslaagde bijdrage aan deze avond.
Tevens feliciteren wij Gerrit van harte met zijn koninklijke onderscheiding die hij op 26 april jl. mocht
ontvangen.

Wonen / leefomgeving
Boerenerf
De 6 nieuwe woningen aan Boerenerf zijn inmiddels opgeleverd en alle woningen zijn verkocht.
Dat betekent dat het inwoneraantal van ons dorp weer wat is uitgebreid en hopelijk heeft dat
positieve gevolgen voor de leefbaarheid in ons dorp. Wij wensen de nieuwe inwoners heel veel geluk
en woonplezier in Alem. Per 1 januari 2016 had Alem volgens het CBS 646 inwoners, dat zijn er nu
weer enkele meer geworden.

Nieuwe bouwmogelijkheden?
De dorpsraad wil voorkomen dat we weer in dezelfde fout vervallen als in het verleden. Daarom zijn
we al in een vroeg stadium in overleg met de gemeente om te bezien óf, en op welke plek er mogelijk
nieuwbouw kansen zijn in Alem. Bij voorkeur een plek (of plekken) waar bijvoorbeeld jaarlijks naar
behoefte gebouwd kan worden. De gesprekken met de verantwoordelijke wethouder Gerard van
den Anker verlopen in een constructieve sfeer.

Deltaplan bedijkte Maas
Tijdens onze vorige jaarvergadering, 22 januari 2015, gaf Ben van den Reek van de Provincie Noord
Brabant een toelichting op het Deltaplan Bedijkte Maas. Hij ging daarbij speciaal in op het mogelijk
openmaken van de Maasmeander in Alem (nabij het voetbalveld).
Volgens nieuwe informatie die wij van Van den Reek ontvingen blijkt nu dat er nieuwe, strengere,
beschermingsnormen zijn opgesteld. ‘Deze gewijzigde normen vragen op heel veel onderdelen een
nadere uitwerking. Dit is aanleiding geweest om extra tijd te nemen voor de ontwikkeling van een
maatregelpakket dat past bij de nieuwe opgaven. De extra tijd wordt o.a. benut voor nadere studie,
formulering van nieuwe randvoorwaarden, afstemming en afweging. Naar verwachting zal dit
afgerond worden in 2017 of 2018. Het eindresultaat zal zeer waarschijnlijk een aangepast
maatregelpakket zijn ten opzichte van de Voorkeurstrategie zoals die begin 2014 is opgeleverd.’ Wat
dit concreet betekent voor Alem is momenteel nog niet bekend.

Opknappen plantsoen aan de Veerweg
De werkzaamheden voor het opknappen van het
plantsoenzijn in april gestart. Volgens wetgeving mogen
er vanaf oktober tot en met maart geen
graafwerkzaamheden in de dijk plaatsvinden. Dat is de
reden dat we niet eerder aan de slag konden. In april zijn
we voortvarend van start gegaan. De struiken en bomen
rondom de bestaande meterkasten zijn verwijderd en
voor de watervoorziening is een put gegraven en
Rob van Doorn in actie
gemetseld. De elektriciteit- kast is geplaatst en
aangesloten. Inmiddels is de permanente stroom- en watervoorziening helemaal gereed en kan deze
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gebruikt worden voor evenementen die op het plantsoen plaatsvinden. De werkzaamheden voor het
aanbrengen van verharding aan de zijde van het plantsoen zijn in het weekend van 30 april afgerond.
Wij zijn heel erg blij met de hulp van veel vrijwilligers, want anders was dit project nooit gelukt.
Zonder iemand te kort te doen, willen we toch enkele mensen speciaal bedanken. Dat zijn Peter
Vissers, Rob van Doorn en Arjan de Leeuw.
Aannemingsbedrijf van Boxtel danken we voor het gebruik van de materialen en de nuttige adviezen.
De plantsoen-werkzaamheden hebben we voor een groot deel kunnen financieren uit de
opbrengsten van ‘Zomer in Gelderland’. Daarnaast is het fijn om de constateren dat de
samenwerking met de gemeente Maasdriel voortreffelijk was. Wij danken John Doomernik, Jan
Voets, maar vooral Cock van Zanten hiervoor.
Met de afronding van dit project heeft Alem weer eens bewezen dat we door met z’n allen de
handen uit de mouwen te steken tot veel in staat zijn!

Pilot Burgerschouw
Op verzoek van de gemeente Maasdriel heeft de dorpsraad meegedaan aan een pilot
‘Burgerschouw’. Met behulp van app voor smartphones en tablets konden vrijwilligers de kwaliteit
van de openbare ruimten beoordelen en vastleggen. Waarna de gemeente al dan niet tot een
onderhoudsactie over kan gaan. Het ging om een pilot die na overleg met de dorpsraden als proef
zou draaien in Alem, Heerewaarden en Velddriel. In elk dorp waren acht meetlocaties vastgesteld.
Inwoners van ons dorp hebben aan beide pilot metingen meegedaan, in Velddriel is één meting
gehouden en helaas heeft Heerewaarden geen metingen gehouden.
Momenteel is nog niet duidelijk of de pilot een definitief vervolg zal krijgen. Maar gezien de geringe
animo in de andere dorpen lijkt dat niet realistisch.

Buurtpreventie app
Onderzoek wijst uit dat een goed contact met buurtbewoners bijdraagt
aan een veiliger gevoel in de buurt. En samen zien we meer dan alleen.
Veiligebuurt.nl heeft hier een makkelijke oplossing voor ontwikkeld: de
Veiligebuurt app. Via deze app houden we met elkaar een oogje in het
zeil en kunnen we verdachte situaties snel aan elkaar en de juiste
instanties melden. Ook in Alem gaan we starten met het gebruik van
deze app. Bovenal werkt deze aanpak preventief, doordat er
waarschuwingsborden in het dorp worden geplaatst over het bestaan
van buurtpreventie. Wil je ook op een laagdrempelige manier bijdragen aan een veiliger dorp?
Download dan de app ‘Veiligebuurt.nl’ op je smartphone en word lid van de groep ‘Alem –
Maasdriel’.
Hoe werkt het? Richtlijnen
Onder ‘Groepen’ en de ‘i’ in de blauwe balk bovenaan vind je een korte uitleg voor gebruik. De app is
hoofzakelijk bedoeld om verdachte situaties, inbraken, overvallen en overige gelijksoortige onveilige
situaties te melden aan andere bewoners uit het dorp. Het betreft dus serieuze onveilige situaties die
voor meer dan 1 huishouden in het dorp relevant zijn. Is het slechts voor 1 gezin of persoon van
belang? Benader deze mensen dan persoonlijk. Heb je geen contactgegevens van desbetreffende
personen? Dan kun je de chatfunctie in de veiligebuurt.nl app gebruiken. Belangrijk om te weten is
dat de app geen vervanger is van de hulpdiensten. Speel niet voor eigen rechter, maar bel indien
nodig 112.
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Hoe zorgen we nu dat de app effectief gebruikt wordt? De SAAR-methodiek biedt ons deze richtlijn:





S = Signaleren. U signaleert een verdachte situatie in uw buurt. Verdachte situaties zijn zaken
waarbij u een ‘redelijk’ vermoeden heeft dat personen of situaties uw veiligheid en
leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het alledaagse straatbeeld.
A = Alarmeren. U alarmeert direct na het signaleren van de situatie met 112 en zet daarbij
uw whatsapp beeldscherm open zodat u binnenkomende berichten en/of beelden ziet en
deze woordelijk kunt bespreken met de centralist.
A = Appen. U appt uw signalement van de verdachte situatie naar de buurtgroep.
R = Registreren. U registreert het app-gesprek door deze door te sturen naar de wijkagenten
(die niet in de appgroep zitten; want die is voor bewoners!)

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 te vinden is.
Uit reacties blijkt dat de welkomstbrief erg op prijs wordt gesteld.

Basisvoorzieningen / Recreatie
Strandje in de Steeg
Vóór de zomer van 2015 is door een aantal vrijwilligers het strandje in de Steeg opgeknapt.
In aanvang werd daar gretig gebruik van gemaakt door, vooral jeugdige, Alemse zwemmers.
Echter ook de wat oudere jeugd, en niet alleen uit Alem, maakte ook al gebruik van deze plek. Er
wordt vooral in de weekenden gekampeerd, gevist, wat gedronken, enzovoort. Kortom niet de door
ons gewenste ontwikkeling. Wij zullen voor de zomer 2016 bezien welke mogelijkheden er zijn om
toch op een voor iedereen gezellige en verantwoorde wijze op deze plek te kunnen recreëren.

Jeu de boules banen
Zoals eerder gecommuniceerd is vanuit de bevolking de wens geuit om jeu de boules banen in Alem
aan te leggen. Gezien de huidige verkoopstatus van de kerk en pastorie, is de mogelijkheid voor jeu
de boules banen bij de pastorie komen te
vervallen. Inmiddels zijn we erin geslaagd om
een andere geschikte locatie te vinden. We
zijn erg blij dat we gebruik kunnen maken van
het stukje grond voor de basisschool. Wij zijn
het schoolbestuur erg erkentelijk voor deze
mogelijkheid. Het is een erg mooie plek voor
een jeu de boules baan. Een aantal vrijwilligers
is al druk bezig met de werkzaamheden.
Vooral Chris van Hezik, Piet Verschuure en
Nico Nendels zijn erg actief. We hopen dat de
baan voor de zomer gereed is. Wij danken ook Chris en Piet aan het werk
het Sociaal Cultureel Fonds en Rabobank
Bommelerwaard voor hun subsidie bijdragen. Hierdoor is het mogelijk om het plan te realiseren.
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Ontwikkelingen klompenpad: ‘Alemschepad’
Nu het Klompenpad er alweer bijna twee jaar ligt, kunnen we constateren dat het pad intensief
gebruikt wordt. Veel recreanten weten Alem te vinden en genieten al wandelend van de mooie
omgeving. Tijdens de algemene vergadering vertelde coördinator Marjolein van Hoeken dat de
vrijwilligers éénmaal per maand het pad onderhouden om zo het pad begaanbaar te houden en de
rommel op te ruimen. Liefhebbers die mee willen helpen kunnen zich bij Marjolein melden.
Marjolein vertelde ook dat er een website is www.klompenpaden.nl waar alle klompenpaden te
vinden zijn en dat je een gratis app kan downloaden die als routebeschrijving dienstdoet. Het
Alemschepad staat daar uiteraard ook op. Door de sluiting van herberg het Hart van Alem is het
startpunt van de wandeling voortaan bij Eetcafé De Maas.

Voorgenomen verkoop van pastorie en RK Kerk
De dorpsraad heeft in februari een brief gestuurd naar de H. Franciscus parochie over de
voorgenomen verkoop van de H. Hubertuskerk en de pastorie. Strekking van onze brief was dat we
ons ernstig zorgen maken over de toekomst van de Alemse geloofsgemeenschap. Tevens hebben we
aangegeven dat we het heel erg jammer vinden dat er vooraf op geen enkele wijze met de Alemse
Parochianen is gecommuniceerd. De inwoners van Alem moesten het besluit uit de krant vernemen.
Aanvankelijk zou de H. Hubertuskerk een kapelstatus krijgen, ook deze status is, zonder enige overleg
met de plaatselijke bevolking, geschrapt. Het antwoord van de Franciscus parochie laat zich raden; ze
betreuren dat het besluit op deze wijze kenbaar is gemaakt, maar aan de uitvoering valt niet meer te
tornen.
De dorpsraad heeft in een overleg met de contactgroep van
de ‘oude’ Hubertusparochie gesproken over mogelijke
alternatieven. Die zijn er echter nauwelijks. Wel zal de
contactgroep zich sterk maken om het koetshuis buiten de
verkoop te houden om hier mogelijk een kapel en/of kleine
gebedsruimte van te kunnen maken.
Pastorie

Jeugdsoos
In tegenstelling tot de positieve berichten uit de vorige nieuwsbrief, voorziet de maandelijkse
jeugdsoos niet meer in een behoefte. Van de ruim 200 jongeren die de soos in Dorpshuis de Drie
Linden maandelijks bezochten, was onlangs nog maar een tiental over. Daarom is het besluit
genomen om er (voorlopig) mee te stoppen. De dorpsraad is dankbaar voor de grote inzet van
vrijwilligers de afgelopen jaren.
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Behouden cultureel erfgoed
Boek over Alem
We zijn al enige tijd bezig om een boek over Alem te maken. Theo Leerintveld zal het boek schrijven,
maar omdat hij een nieuwe heup heeft gekregen is er helaas behoorlijke vertraging ontstaan. Wij
hopen dat in het najaar het boek het levenslicht zal zien.

Historische fietsexcursie en bezoek Landelijk museum ‘t Schuurke
Dorpsraad Alem organiseert in samenwerking met Harrie
Brekelmans en Astrid Damen (Landelijk museum ’t Schuurke)
een historische fietsexcursie door Alem. Deze vindt plaats op
zondag 29 mei 2016. De start is bij het Landelijk museum ’t
Schuurke, St. Odradastaat 45a in Alem. Aanvang 10.30 uur.
Een kopje koffie met iets lekkers erbij staat voor u klaar. Na
de excursie kunt u ook nog het Landelijk museum bezoeken.

‘t Schuurke

Voor deze excursie kunt u zich aanmelden bij Lian van
Boxtel.
Tel: 0418-661411 of per mail: j.boxtel78@upcmail.nl
De kosten bedragen 5 euro p.p. Graag uw fiets meebrengen.

Diversen
DVD Zomer in Gelderland is te bestellen!
Van de zeer geslaagde uitzending ‘Zomer in Gelderland’ van 27 augustus 2015 is een foto en video
DVD gemaakt. Wij hebben van omroep Gelderland de originele beelden van de uitzending ontvangen
en we hebben toestemming gekregen om deze op DVD te zetten. Johan Toonen heeft er op
professionele wijze een prachtige DVD van gemaakt en daarbij heel veel foto’s toegevoegd. De foto’s
zijn van Bets IJsveld, Bert Kerkhof en Marcel Toonen. Waarvoor onze hartelijke dank. De DVD is een
mooie herinnering aan een prachtige dag voor ons dorp.
De DVD is voor € 7,50 te bestellen. U kunt dit doen door een email te sturen naar de dorpsraad:
dorpsraad@dorpalem.nl, vermeld hierbij: ‘bestelling DVD’ en uw naam en adres.
De DVD wordt dan z.s.m. bij u thuisbezorgd.

De beschilderde koeien van Rinus van Mil
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Website
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). Ook de
dorpsraad heeft hier een aparte pagina.
Naast veel informatie zijn er heel veel mooie foto’s op de website te vinden. Onderstaand treft u een
voorbeeld aan. Het is een foto van Johan Toonen en toont een straatbeeld van de Sint Odradastraat
in 1977.

Sint Odradastraat 1977

Tenslotte
Wij hopen dat we u met deze nieuwsbrief weer afdoende op de hoogte te hebben gebracht van de
activiteiten van de dorpsraad. Het is voor het bestuur van de dorpsraad geweldig om te zien dat we
bij de uitvoering van onze activiteiten altijd een beroep kunnen doen op de hulp van vele vrijwilligers.
Dat is hartverwarmend, dank daarvoor!
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. Of gebruik onze email.
Wij wensen u allen een hele fijne en hopelijk mooie zomer!

Bestuur Stichting Dorpsraad Alem
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