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Actualisatie dorpsplan 2013-2018

In 2007 heeft de VAB een dorpsplan gemaakt. Reden genoeg, nu inmiddels zes jaar verstreken
zijn, om te zien welke onderdelen uit dit plan wel of niet verwezenlijkt zijn. 
Met voldoening kunnen we constateren dat drie belangrijke speerpunten uit het plan gereali-
seerd zijn. Rond de kolk is een aantal levensloopbestendige woningen gebouwd. De eerste fase
van de sportclustering is voltooid en in het voormalige gebouw van de bank is een aantrekkelijke
buurtsuper geopend. Zeer tevreden zijn we over de medewerking die we kregen bij de realisatie
van de bovengenoemde speerpunten van de kant van de gemeente en de woningcorporatie
“De Groene Waarden”.

Een werkgroep uit de VAB heeft de taak op zich genomen het plan uit 2007 nog eens kritisch
tegen het licht te houden. Een nieuw, bijgesteld en actueel plan is geschreven en gepresenteerd
aan alle bestuursleden van de VAB. Hierna is dit geactualiseerde conceptplan voorgelegd aan
de bewoners van het dorp. Het concept heeft gedurende een maand ter visie gelegen in het
dorpshuis, daarnaast was er de mogelijkheid om via de mail te reageren. De opmerkingen,
ideeën en suggesties van de bevolking zijn verwerkt en daarna is het dorpsplan in de jaar-
vergadering van 10 april 2013 voorgelegd en vastgesteld. 
Bezwaren of wijzigingsvoorstellen zijn niet binnengekomen zodat wij u nu het definitieve 
Almense Dorpsplan 2013-2018 kunnen aanbieden.

Namens bestuur Vereniging Almens Belang
Joost Dijksman, voorzitter
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Woningbouw en Wonen 

In het vorige dorpsplan waren de hoofdthema’s:
• Bouw starterswoningen
• Bouw seniorenwoningen
• Uitbreiding aantal huurwoningen
• Uitbreiding aantal koopwoningen
• Behoud karakter buitengebied

Op het gebied van wonen zijn er de afgelopen vijf jaar veel zaken gerealiseerd. 

In Almen Zuid 1 is gestart met bouwen en de gronden nodig voor Almen Zuid 2 zijn door 
de gemeente aangekocht. Belangrijke onderdelen van het vorige dorpsplan zijn daarmee 
gerealiseerd of in gang gezet. 

Een kleine opsomming op basis van de thema’s uit 2007:

Starterswoningen zijn er gebouwd aan de Whemerweg, daarnaast is er ook ruimte voor 
starterswoningen in het plan Almen Zuid 1.

Seniorenwoningen zijn er niet gebouwd, echter wel meerdere levensloopbestendige woningen
werden gerealiseerd aan de Termeulenstraat en aan de nieuwe Haarmansweg in Almen Zuid
1. Allemaal in het huursegment. Grote belangstelling was er voor de woningen aan de Haar-
mansweg. 23 Gegadigden voor 6 woningen geeft aan dat er aan woningen in dit segment nog
veel behoefte is.
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Uitbreiding van huurwoningen heeft de afgelo-
pen vijf jaar niet plaatsgevonden. Wel wordt
een aantal levensloopbestendige woningen aan
de Termeulenstraat bewoond door gezinnen.

In het plan Almen Zuid 1 zijn kavels te koop,
echter tot een wezenlijke uitbreiding van koop-
woningen heeft dit nog niet geleid.
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In het buitengebied is het karakter niet verstoord door veel nieuwbouw. Rood voor rood heeft
in het buitengebied in beperkte mate plaatsgevonden.

Al met al een fraai resultaat. Er zijn echter ook zorgen. De woningmarkt is de afgelopen jaar
fors veranderd. De huizenmarkt zit landelijk op slot en ook in Almen is dat duidelijk merkbaar.
De verkoop van kavels in Almen Zuid 1 voldoet niet aan de verwachtingen uit 2007. Starters
kunnen minder lenen en huiseigenaren blijven zitten omdat woningen slecht te verkopen zijn.

De meest gehoorde opmerkingen tijdens de ledenvergadering van de VAB in 2012 over dit 
onderwerp zijn:
• De nieuwe woningen voor senioren zijn een mooie start ten behoeve van doorstroming, maar

niet voldoende. 
• Er is nog zeker behoefte aan meer goedkope huurwoningen voor starters. 
• Er is de suggestie om een jongerenbijeenkomst te organiseren door de VAB om hun kant van

het verhaal te horen.

Belangrijkste thema voor de komende vijf jaar blijkt het verder ontwikkelen van Almen Zuid 1
en Zuid 2a. Om de leefbaarheid van het dorp op peil te houden is het van het grootste belang
dat deze locaties de komende jaren volgebouwd worden. Met de huidige verdeling koop/huur
en de prijzen van de kavels zal dat waarschijnlijk niet lukken.
Bijstellen van de plannen is daarom vereist. Meer huurwoningen en verlagen van de kavelprijzen
lijkt daarvoor de beste manier.
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Verkeer en Verkeersveiligheid 

In het vorige dorpsplan waren de hoofdthema’s:
• Aanpak parkeerproblematiek
• Beperking vracht- en landbouwverkeer in dorpskern
• Vergroting verkeersveiligheid

Almen kent weinig problemen op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. De belangrijkste
doorgaande weg in de dorpskern is de Dorpsstraat. Er zijn goede ontsluitingswegen richting
Zutphen en Lochem. Er liggen veel wandel- en fietspaden rondom Almen. Een uitbreiding hiervan
is gewenst langs de Berkel en de Ehzerallee.

Parkeren is een aandachtspunt in Almen. Er zijn te weinig parkeerplaatsen in de dorpskern 
gedurende het toeristenseizoen en tijdens evenementen. Bij de nieuwbouw in Almen Zuid en
langs de Berkelweg worden extra  parkeerplaatsen gecreëerd. Het aangeven van de parkeer-
plaats voor langparkeerders en toeristen verdient verbetering, zodat er minder op het dorpsplein
geparkeerd wordt. Verder is het wenselijk dat het aantal parkeerplaatsen bij de begraafplaats
wordt uitgebreid. 

De mentaliteit van de bewoners vraagt aandacht, de eigen verantwoordelijkheid voor veilig
weggedrag moet worden benadrukt. Mensen zouden zich beter moeten houden aan de 
snelheidslimiet. Ouders die hun kinderen naar de Julianaschool brengen moeten hun auto zo-
danig parkeren dat deze het overige verkeer niet hindert.
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Enkele aanbevelingen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid:
- Meer vrije fietspaden, in het bijzonder langs de Ehzerallee 
- Handhaving snelheidslimiet in de dorpskern
- Verbetering/uitbreiding van de parkeergelegenheid bij de begraafplaats
- Behoud busverbinding
- Mogelijke heropening van station Laren/Almen
- Veilige rijroutes naar en voldoende parkeergelegenheid bij de nieuwe woonlocaties en

de accommodaties
- Vergroten van de verkeersveiligheid bij de kruising Vordenseweg-Almenseweg en de N346
- Aandacht en zorg over de ontwikkeling rond het goederenvervoer per spoor
- Aandacht voor en zorg over de instandhouding van de brugverbindingen over het 

Twentekanaal

7

Almen_Belang_boekwerk 21x21_Opmaak 1  06-11-13  12:01  Pagina 8



Bedrijvigheid 

In het vorige dorpsplan waren de hoofdthema’s:
• Bedrijvigheid in balans
• Realisatie kleine supermarkt
• Uitbreiding weekmarkt
• Beperkte uitbreiding bedrijvigheid in Almen
• Realisatie pinautomaat

Almen biedt ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. De voorzieningen zijn in balans, maar wel
beperkt. Eventuele uitbreiding is wenselijk en komt de leefbaarheid in Almen ten goede.

Ontwikkeling van bedrijvigheid is geen directe taak van de VAB. Echter de VAB ondersteunt het
voornemen van de gemeente om een visie te vervaardigen voor een passende gebiedsontwik-
keling ter hoogte van de Scheggertdijk. Bevolking en lokale bedrijven zullen bij het proces 
worden betrokken.
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Vanaf september 2011 heeft Almen een kleine supermarkt. In de buurtsuper is ook een post-
agentschap ondergebracht. Tevens bestaat er de mogelijkheid om kleine bedragen te pinnen.

Het is wenselijk om het wonen en werken in de kern te stimuleren.

Qua werkgelegenheid kent Almen een aantal middelgrote bedrijven. Voornamelijk landbouw-
gerelateerde (mechanisatie)bedrijven. Dit zorgt voor lokale werkgelegenheid. Het aantal grote
aannemersbedrijven is de laatste jaren fors teruggelopen. 

De werkgelegenheid is nu hoofdzakelijk te vinden in de horeca en recreatie. Almen kent een
rijk aanbod in deze sector.

Grootste lokale werkgever is de Agrarische Bedrijfsverzorging, kantoorhoudend aan de Scheg-
gertdijk. Door de actuele ontwikkelingen aldaar loopt het aantal werknemers terug.

Almen heeft een Ondernemersvereniging met ruim 50 bedrijven als lid ingeschreven. De laatste
jaren laat een toename van het aantal zelfstandigen zien. De middenstand is voor elke kern
van belang, zo ook in Almen.
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Voorzieningen 

In het vorige dorpsplan waren de hoofdthema’s:
• Behoud dorpshuis
• Behoud bestaande voorzieningen
• Realisatie speeltoestellen kinderen
• Verbetering kinderopvang
• Verbetering samenwerking verschillende instanties
• Behoud zwembad

Ondanks het geringe aantal inwoners heeft Almen een groot aantal voorzieningen zoals een
dorpshuis, apotheekhoudend huisarts, basisschool, sportzaal, tennisbanen, voetbalvelden,
zwembad, peuterspeelzaal, speelveld voor kinderen, kinderopvang (dagopvang en buiten-
schoolse opvang), brandweer, een buurtwinkel met postagentschap en een steunpunt voor 
senioren.

Behoud van deze voorzieningen wordt van groot belang geacht.

Al meer dan honderd jaar vervult “Ons Huis” de functie van dorpshuis. Instandhouding van het
dorpshuis “Ons Huis” in het centrum van het dorp is van groot belang. Het dorpshuis heeft een
grote sociale functie en is daarom belangrijk voor het dorp. Het wordt gebruikt door mensen
van alle leeftijden en voor zeer diverse doeleinden. Hierdoor heeft het ook wel de bijnaam
“hart van het dorp”. In de afgelopen vijf jaar is fors geïnvesteerd in het dorpshuis, een opbaar-
ruimte werd gerealiseerd en een groot gedeelte van het gebouw heeft een facelift ondergaan.
Daarmee zijn niet alle wensen vervuld. Om de bovenzaal toegankelijker te maken zou een 
traplift een uitkomst zijn. Verder is het meubilair in de grote zaal beneden aan vervanging toe. 
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Om een sluitende exploitatie in de toekomst te garanderen is samenwerking op bestuurlijk niveau
of op andere gebieden met verenigingen aan te bevelen. Dit kan de exploitatie ten goede
komen. Het dorpshuis zal zich in de toekomst commerciëler moeten opstellen, maar moet er
voor waken dat het geen concurrent van de plaatselijke horeca wordt. 

In de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden voor kinderopvang uitgebreid. De speelplaats 
achter de Julianaschool is geheel gerenoveerd. De indeling is veranderd en de ruimte is op een
natuurlijke manier ingericht. Ook het dorpsplein heeft een metamorfose ondergaan, en er is
een jeu de boules baan aangelegd. Het beheer en onderhoud van deze speelplaats is in handen
van de nieuw opgerichte Stichting ’t Trapveldje.

Het beheer van de begraafplaats is een punt van zorg. Een budgettair neutrale exploitatie is de
doelstelling van de gemeente. De plannen die de gemeente in deze richting ontwikkelt worden
door de VAB nauwlettend gevolgd.

De tijdelijke opvang van dak- en thuislozen in De Vrije Vogel nabij het Ehzerwold zou conform
de afspraak rond 2013 worden verplaatst. Zorg van de VAB is of deze tijdelijke opvang een
permanent karakter krijgt, zeker nu de verhuizing naar Eefde geen doorgang heeft gevonden,
zonder dat hierover met de directe omwonenden afspraken zijn gemaakt. 
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Sport 

In het vorige dorpsplan waren de hoofdthema’s:
• Samenvoeging (sport)faciliteiten 
• Bestuurlijke samenvoeging verenigingen 
• Behoud zwembad

De diverse sportverenigingen spelen een belangrijke rol binnen Almen. Om de teruglopende
ledenaantallen, daardoor teruglopende inkomsten en de beheerfunctieproblematiek, te onder-
vangen is er voor clustering gekozen. 
Op initiatief van de VAB, SV Almen, OVÉRA en ATC is hiervoor in samenwerking met de 
gemeente Lochem een plan van aanpak bedacht. 

Er is gekozen voor renovatie en nieuwbouw aan de Binnenweg, op het terrein van SV Almen. 
Om de clustering kracht bij te zetten werd op 30 augustus 2012 de Stichting Almense Accom-
modaties opgericht. 
SV Almen en OVÉRA hebben de intentie uitgesproken om als eerste in deze overkoepelende
stichting te stappen. De tennisvereniging sluit later mogelijk aan.
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Na onderzoek op haalbaarheid heeft men gekozen om de clustering in drie fases uit te voeren:

Fase 1: Renovatie en nieuwbouw kleedkamers locatie SV Almen. 
Deze fase is inmiddels gerealiseerd.

Fase 2: Het bouwen van een nieuwe sportzaal voor 2017.
Het terrein van de oude sportzaal en eventueel omliggende ruimte zou de bestemming
bouwlocatie kunnen krijgen.

Fase 3: Het integreren van de tennisvereniging en de aanleg van tennisvelden bij de reeds 
gerealiseerde sportaccommodatie. Rond 2020 moet dit zijn afgerond.
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Recreatie 

In het vorige dorpsplan waren de hoofdthema’s:
• Behoud/verbetering recreatiemogelijkheden
• Verbetering/uitbreiding recreatie bij de Berkel
• Behoud zwembad

Op het gebied van recreatie hebben er geen grote veranderingen plaatsgevonden. Het 
zwembad heeft zijn bestaansrecht de afgelopen jaren bewezen. Mede door de inzet van vele
vrijwilligers slaagt het stichtingsbestuur er in om het bad te exploiteren. Om het energieverbruik
te verminderen is dankzij de steun van de bevolking een isolatiedeken aangeschaft.

De toeristische bewegwijzering is in de hele gemeente vernieuwd en verbeterd. 

Een agenda, wandel- en fietsroutes zijn te vinden op de website www.almen-info.nl. 
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Het wordt onderstreept dat er geprobeerd moet worden om de exploitatie van het zwembad te
verbeteren. Maar of dit d.m.v. meer trekkershutten moet is onduidelijk. Eerst moet er meer inzicht
komen in de huidige bezetting en exploitatie. Misschien dan opschalen.

Daarnaast zijn er voor de Berkel vallei vergevorderde plannen. Het laten meanderen van de
Berkel en het aanleggen van wandel- en fietspaden, waaronder een fietspad van Billerbeck
naar Zutphen, geven een impuls aan de recreatieve mogelijkheden die Almen te bieden heeft.
Het zwembad kan hiervan ook profiteren omdat er meer ruimte komt voor parkeren, uitbreiding
van de zonneweide en het plaatsen van zonnecollectoren. 

Er is bij het opstellen van het Dorpsplan in 2006 behoefte gebleken aan een lokaal ommetje.
Met de meandering van de Berkel zien we concrete kansen om vanuit de dorpskern een 
‘struinpad’ aan te leggen richting de Berkel. 

Het wandelpad/struinpad wordt een straks prachtige plek om even tot rust te komen. De VAB
spaart al enkele jaren in een fonds voor zitbankjes.

Als de werkzaamheden aangaande de herontwikkeling van het gebied rondom de kolk zijn af-
gerond, is het aardig om een informatiebord over de historie van Huis Ter Meulen te plaatsen.
Misschien kunnen we dit op nog meerdere locaties realiseren bij plekken of gebouwen die 
belangrijk zijn geweest in de historie van Almen. (bijvoorbeeld De Ehze, Klein Rozenhof, PW-
Janssen verpleeghuis, etc. )
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Buitengebied en Natuur 

In het vorige dorpsplan waren de hoofdthema’s:
• Behoud natuur
• Hermeandering Berkel
• Goede balans tussen agrarisch grondgebruik en natuur
• Sterke bezwaren tegen -en overigens verdeeldheid over- plan Landgoed de Rees

Almen ligt in het nationale landschap “De Graafschap”. Het landschap omvat een unieke 
combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen. Behoud hiervan wordt dan ook zeer
belangrijk gevonden.

Het door de agrariërs goed onderhouden landschap met de koeien in de weilanden is beeld-
bepalend voor het gebied rondom Almen en vormt samen een mooi geheel met het zo kenmer-
kende coulisselandschap van deze streek.
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De Berkel vormt een natuurlijke onderbreking van het landschap.

In het verleden is deze rivier gekanaliseerd. Volgens de huidige inzichten is hermeandering 
gewenst. Dit biedt kansen voor natuurvriendelijke oevers en een grotere waterberging.
Almen behoort tot het beekdallandschap en ligt in het verwevingsgebied zonder ontwikkelings-
locaties, dat wil zeggen dat de intensieve veehouderij (varkens en kippen) minder mogelijkheden
heeft om uit te breiden. In zo’n gebied gaan landbouw, natuur en recreatie goed samen.

Het buitengebied is sterk aan veranderingen onderhevig. Een aantal agrariërs probeert door
functieverandering het bedrijf op een andere wijze te exploiteren. Het is wenselijk dat de 
gemeente daarvoor oog heeft en niet belemmerend optreedt. Daarnaast zien we dat een groot
aantal agrariërs het bedrijf beëindigt waarna de bedrijfswoningen worden gekocht door 
niet-agrariërs. Dat deze boerderijen de functie wonen krijgen mag niet betekenen dat de nog
overgebleven agrarische bedrijven hinder ondervinden bij hun bedrijfsactiviteiten .

Aandachtspunten:
• Behoud en uitbreiding coulisselandschap
• Voldoende mogelijkheid om het agrarische bedrijf uit te oefenen
• Samenwerking tussen agrarische bedrijvigheid en natuurbeheer bevorderen
• Het is wenselijk om de bijgestelde plannen tot het stichten van Landgoed de Rees verder

te ontwikkelen
• Aandacht voor de Berkel (hermeandering, natuurvriendelijke oevers)
• Waar mogelijk cultuurgronden teruggeven

aan de natuur.
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Welzijn en Cultuur 

In het vorige dorpsplan waren de hoofdthema’s:
• Behoud “Ons Huis”
• Herstel openluchttheater/andere bestemming
• Komst kinderboerderij 
• Behoud/uitbreiding steunpunt senioren

Enkele omringende kernen hebben een “Kulturhus” gekregen. Dit is een multifunctioneel gebouw
met een sociale functie. Het dorpshuis “Ons Huis” voorziet eigenlijk volledig in die behoefte.
Ruim 35 verenigingen maken met enige regelmaat gebruik van het dorpshuis.

Het verenigingsleven wordt als bindende factor binnen de dorpsgemeenschap beschouwd en
moet daarom in staat worden gesteld om te kunnen blijven voortbestaan. 
Bij uitbreiding van activiteiten in “Ons Huis” kan gedacht worden aan: concerten, toneel- en
filmvoorstellingen, exposities en het geven van cursussen.

In Almen worden veel kunstzinnige en creatieve initiatieven ontplooid. De resultaten hiervan zijn
te bekijken in het dorpshuis, maar ook bij de mensen aan huis.

In 2009 is de werkgroep “Klimaatplan Almen” gestart met het initiatief om Almen in 2018 ener-
gieneutraal te hebben. De VAB heeft dit initiatief omarmd. Door opschaling is de werkgroep op-
gegaan in LochemEnergie. Met belangstelling volgt de VAB de activiteiten van LochemEnergie.
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Aandachtspunten voor de komende jaren voor
Almen zijn: 

 Behouden/versterken van het jeugdwerk
 Behouden/verbeteren van het steunpunt voor senioren
 Voortbestaan basisschool
 Voortbestaan kinderopvang en peuterspeelzaal
 Proberen de leegloop tegen te gaan 
 Goede bereikbaarheid van de Berkel vanuit het dorp
 Werkgelegenheid
 Snel internet in het buitengebied
 Behoud bibliobus
 Rotonde kruising Almenseweg/Vordenseweg-N346
 Behoud brandweerkazerne/-post
 Vereenzaming ouderen
 Toegankelijkheid bovenzaal “Ons Huis”
 Parkeervoorzieningen
 Sportclustering fase B en C
 Een veilige leefomgeving voor iedereen
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Sociale en maatschappelijke paragraaf: 

Sociale en maatschappelijke aspecten komen in alle thema’s van deze dorpsvisie aan de orde.

Vrijwilligers
De maatschappij kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Zonder vrijwilligers stopt het 
verenigingsleven, is het onmogelijk het zwembad te exploiteren of de brandweerauto te beman-
nen. Ook bij de nieuwe buurtsuper zijn ze betrokken. De vrijwilligers zijn het cement in onze
samenleving. Maar deze bron is niet onuitputtelijk! 

Jongeren
Het aantal jongeren in Almen ligt momenteel gemiddeld wat lager dan in de rest van de 
gemeente (zie schema). Veel jongeren trekken weg. Eerst vanwege studie, later omdat werkge-
legenheid of een passende woning ontbreekt. Voor de toekomst en leefbaarheid van het dorp
is het van belang dat het voor jongeren mogelijk blijft zich in Almen te vestigen. De VAB zal
zich hiervoor blijven inzetten door het onder de aandacht te brengen bij de gemeente en 
maatschappelijke organisaties.
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Ouderen
De gemeente Lochem vergrijst, zo ook Almen. Het is goed wonen in Almen. Ook voor ouderen
moet het mogelijk zijn om hier te kunnen blijven wonen. Dit vraagt aandacht als het gaat om de
woonomgeving, de voorzieningen of zorgbehoefte. 

Nieuwe bewoners
In de afgelopen decennia zijn er veel mensen van elders naar Almen gekomen. Veel nieuwe 
inwoners voelen zich snel thuis en sluiten zich aan bij de buurt of worden lid van één of meerdere
verenigingen. Zo zijn deze nieuwkomers een verrijking voor het dorp. 

Meedoen!
Je woont en beleeft ‘t in Almen! Een slogan die de VAB graag uitdraagt. Maar het is natuurlijk
ieders vrije keus om actief deel te nemen aan het verenigingsleven. Uiteraard respecteert de
VAB de schoolkeuze van de ouders, echter de terugloop van het aantal leerlingen van de 
Julianaschool baart de VAB zorgen.

Verenigingsleven
Almen kent een groot aantal verenigingen en organisaties
op het gebied van sport en cultuur voor jong en oud. 
Gezamenlijk bieden zij een belangrijke bijdrage aan de
leefbaarheid in het dorp. Eén van de oudste verenigingen
is de meer dan honderdjarige muziekvereniging Juliana.
Een van de jongste organisaties is de recent opgerichte
Stichting ‘t Trapveldje. 

Armoede en WMO
De rijksoverheid brengt een aantal taken onder bij de 
gemeente. Inhoudelijk hoeven we in de dorpsvisie daar-
over niet te schrijven. De VAB zal echter wel kritisch 
volgen hoe dit nieuwe beleid zich gaat ontwikkelen. 
Mensen mogen niet tussen wal en schip geraken. Het is
de taak van de VAB, de kerk en iedere Almenaar om
daarvoor te waken.
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Algemeen – VAB

Almen kent al sinds 1972 een dorpsbelangenvereniging, ontstaan uit de samenwerkende
(sport)verenigingen, de FAS. Op 26 april 2006 werd de federatie omgezet in een vereniging
met de naam VAB (Vereniging Almens Belang). 
De VAB ziet het als een belangrijke taak om zich in te zetten voor de leefbaarheid en het voor-
zieningenniveau. Voorwaarde is dat de VAB op de hoogte is van de wensen van de bewoners.
Bij het ontwikkelen van het dorpsplan is de inbreng van de bewoners van cruciaal belang. Het
dorpsplan is leidend voor de VAB bij het bepalen van een standpunt inzake plannen van de 
gemeente of andere instanties. 

De VAB houdt minimaal één maal per jaar een ledenvergadering. Naast de huishoudelijke agenda-
punten wordt ook verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en wordt vooruit gekeken.
Daarnaast heeft elke (maandelijkse) bestuursvergadering een inloophalfuur waarin bewoners
van Almen punten kunnen indienen of bespreken.
In het jaar 2013 wordt getracht om de ‘social media’ verder in te zetten voor informatieoverdracht
aan de dorpsbewoners. Daarnaast blijft de Almenak een vertrouwd communicatiemiddel.

Het bestuur van de VAB bestaat momenteel uit 12 personen. Hiermee probeert de VAB een 
representatieve afspiegeling te zijn van de Almense bevolking. In het bestuur hebben in ieder
geval een vertegenwoordiging van het dorpshuis en een vertegenwoordiging van de onderne-
mers zitting.
Sinds de oprichting in 2006 is het ledenaantal eind 2012 gegroeid tot 240 leden. Dorpsbewo-
ners kunnen lid worden vanaf 18 jaar. De jaarlijkse contributie wordt bewust laag gehouden,
zodat het lidmaatschap voor een ieder mogelijk is.

24

Almen_Belang_boekwerk 21x21_Opmaak 1  06-11-13  12:02  Pagina 25



Tot slot

Niet te realiseren wensen en onrealistische ideeën treft u in dit dorpsplan niet aan.
We hebben kunnen constateren dat de bevolking heel tevreden is over de leefbaarheid van het
dorp Almen en de aanwezige voorzieningen. Dat wil niet zeggen dat wij ook in de komende
jaren geen beroep meer zullen doen op de medewerking van de gemeente. Wensen – ook al
zijn ze bescheiden – zullen altijd blijven bestaan.

Tot onze voldoening merken wij steeds weer, dat zowel de bewoners die hier langer wonen als
de nieuwkomers een grote bereidheid tonen, om op welke manier dan ook, mee te werken aan
de instandhouding van de hier aanwezige voorzieningen. Zeker nu er in toenemende mate van
de kant van de gemeente een beroep gedaan wordt op burgerparticipatie stemt dit tot opti-
misme.

Almen mag zich Kern met Pit van Gelderland 2012 noemen. In de strijd om de nationale titel
eindigde Almen op een eervolle derde plaats. Dat is te danken aan de tomeloze inzet van de
VAB om met de andere initiatiefnemers van de sportclustering en de vele vrijwilligers fase A uit-
gevoerd te krijgen. Dat is een mooie waardering waar Almen trots
op mag zijn. Het geeft aan dat er heel veel mogelijk is als je samen
de schouders eronder zet.

Vastgesteld in de jaarvergadering van 10 april 2013
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