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Aanwezig: Hay Engels(vz), Marco Hesp, Mien Klaassen, Geert 
Vogelzangs, Nico Vermeer,Lies de Swart, Ellen Jacobs, Wiel Berden, Hay 
Mulders,  Frank ten Doeschate,Piet Swinkels, Jac Kleuskens,Dorien 
Mulders, Joep Sonnemans, Dhr van Rijswick (Dorpsraad Meterik) 

DORPSRAAD 
AMERICA 

 
p/a G.Vogelzangs  
G. Smuldersstraat 36 
5966 NT America 
Tel.:077 464 9010  

Afgemeld: Michel van Rengs 
Aantal personen aanwezig: 15 
Notulist: Ellen Jacobs 

Genomen besluiten: 
1. €500 verhoogt tot max. €650 prioriteitsgeld 

Sinterklaas comité  

Actielijst: 
1. Huisnummering voorleggen aan gemeente  
2. Rondgang met Waterschap in Roggel i.v.m. 

Meanderen (W.Berden) 
3. Aanmelden eetpunt voor vrijwilligersverzekering 

e-mail dorpsraad@americaweb.nl  

 
1. Opening en berichten van verhindering  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Verslag vorige vergadering d.d. 05-09-2007 
Opmerking punt 10 priorteitgelden; Voor aanschaf Pieter- pakken (Sinterklaas) is in eerste instantie een 
verzoek gedaan voor €500,-. In overleg met de voorzitter, secretaris en penningmeester is het verstandig om 
dit bedrag te verhogen, zodat er voldoende beschikbaar is. Daarom is er besloten een bedrag van € 650,00 te 
vragen, de gemeente heeft dit akkoord bevonden. De vergadering stelt zich achter dit besluit.  
Ellen wordt bedankt voor de verslaglegging. 
 
3. Ingekomen / uitgegane stukken 
W. de Kleijne Betreffende zichtbare huisnummering (verslag 10okt); de hele straat is voorstander er wordt 
bekeken wat wij nog kunnen doen. Het zal ook bij de gemeente voorgelegd worden. 
WMO platform; kan naar gemeente toe gereageerd worden, wie interesse heeft om hierin zitting te nemen. 
Mien geeft te kennen dat zij zich heeft aangemeld. 
 
4. Stand van zaken Turfstekerspad 
Subsidietoekenning van de provincie. Er zijn al wat voorbereidende activiteiten. Geld wordt ondermeer 
ingezet voor aanleg van de ecologische dam. Laatste vergadering is van eind oktober, aanleg Turfstekerspad 
wordt doorgevoerd. 
 
5.  Stand van zaken Eetpunt America 
Bestuurlijk valt het eetpunt onder de dorpsraad, materialen worden nu nog geleend en voor toekomst wordt 
bekeken of er materialen (zoals porselein) aangeschaft zullen worden. Eerste etentje is 5 december a.s., 
daarna elke 3e woensdag in de maand. Bedrag van diner is € 9,75. Beheerorganisatie (KBO, dorpsraad, 
Stichting aan de Brug) gaan evalueren op 6 december. 
Vrijwilligers; er zijn nu 9 vrijwilligers . 25 februari 2008 is er een bijeenkomst van de beheerscommissie. Er 
wordt een bericht gestuurd naar Gemeente om de vrijwilligers aan te melden voor de vrijwilligersverzekering. 
 
6. Toegankelijk en mobiel (met Gehandicapten Platform). 
Er is een route gevolgd in America door mensen met een beperking, route in America was op 19-10-2007 er 
zijn foto’s en aantekeningen gemaakt over de obstakels. Samen met de gehandicapten platform wordt alles 
op papier gezet, zodat foto’s met tekst en uitleg doorgestuurd kunnen worden naar de gemeente. 
 
7.  Vaststelling agenda vergadering met verenigingen. 
De conceptagenda is in oktober via de mail naar de verenigingen gestuurd, vooralsnog zijn er geen verdere 
punten toegevoegd.  
 
 
 



  
 
8. Handboek Dorpsraad America 
Naar aanleiding van vragen van nieuwe dorpsraadleden is besloten om een handboek te maken. 
Hierin wordt beschreven waar de dorpsraad voor staat. Ook kan men hierin lezen welke taken er zijn voor de 
dorpsraad. En welke taken er zoal zijn voor leden binnen de dorpsraad. De wijze van uitvoering van diverse 
taken wordt hierin ook beschreven. Dit handboek vormt daarom een leidraad voor de leden en voor potentiële 
leden. 
Het handboek zal onderhouden worden door de voorzitter en hij vraagt daarom ook om; aanvullingen en 
andere opmerkingen door te geven.  
  
 
9.  Verslag kermis America 
Dinsdag 13-11-2007 is er een bijeenkomst geweest met Anne Marie v. Leendert, Wim Versleijen (beide 
namens gemeente) Marco Vermeer (Boëms Jeu), Ton Derix (Columbiabar/ Hap en Stap), John Kleuskens 
(Cartouche), allen vertegenwoordigen de Horeca. D’n Tref gaf geen belangstelling aan de uitnodiging. Ellen 
Jacobs en Geert Vogelzangs waren toehoorders namens de dorpsraad. 
Deze bijeenkomst was bedoeld om te peilen hoe de horeca staat tegenover een eventueel voornemen de 
kermis met één dag in te korten. De voordelen en de nadelen werden genoemd. Men kwam eenstemmig tot 
de conclusie dat; de kermis van zaterdag tot en met woensdag moet worden gehandhaafd. Dit is ook de keus 
van de kermisexploitanten, zij willen de woensdag niet missen anders is een standplaats op de kermis in 
America helemaal niet interessant.  
 
 
10.  Voorbereiding Woonforum (woononderzoek) 15-11-2007. 
Mien zal hier aan deelnemen, 4 december staat dit punt ook op de agenda van het dorpsradenoverleg. 
Frank: merkt op dat in het hele verhaal geen rekening wordt gehouden met Californië, Peelbergen, Floriade 
e.d. (uitbreiding werkgelegenheid), wordt er dan wel voldoende rekening gehouden met uitbreiding van bouw 
van woningen om de werknemers te kunnen huisvesten?  
Mien; Leefbaarheid in kleine kernen en wijken; America staat er niet bij, America wil groeien naar 2500 
inwoners en dan hebben we woningen nodig in de kern. In het rapport staat niets vermeld over woningbouw 
in America. 
Mien zal een kort verslag maken van de bijeenkomst en stuurt dit naar de dorpsraadleden 
 
11.  Bespreking lopende zaken 
Rondweg:10 december bespreken gemeente Horst aan de Maas en Sevenum de resultaten over de 
rondweg. 
Meanderen Kabroeksebeek: Waterschap wil graag een rondleiding verzorgen in Roggel om de situatie daar 
te bekijken. Wiel Berden zal een afspraak maken. 
Enkele punten uit de 2e Burap:  
Bedrag gereserveerd voor aanleg fietspad (Hofweg, Oude Peeldijk, Americaanseweg) 
Rotonde Peelheideweg (start 2008) 
Reconstructie spoorovergang (begin 2008) 
Aanleg fietspad Hoebertweg( niet gehonoreerd) 
Club van toekomst: vorige week is een vergadering geweest, clubs gaan aan de slag met werkgroepjes, 
organisatie en bestuur, financiën, accommodaties. Alles is in voorbereidende fase. 1 maart 2008 zal er een 
uitkomst zijn of er wordt doorgezet; de leden van de diverse clubs zullen dan geraadpleegd zijn; vóór of tegen 
samenwerking. Henri Elbersen blijft voor alsnog de stuurman tot er een vervanger is die deze kar wil trekken. 
Opmerkelijk is dat Henri voor de 2de maal vertelt dat weth. Dings door liet schemeren om een eventuele 
accommodatie met buur dorpen te promoten. Dhr. van Rijswick: in Meterik zijn ze ook bezig met het 
samenvoegen van de verenigingen. Hij wil graag dat die persoon, die namens America, de briefing aan de 
raadsleden heeft gedaan dit ook in Meterik tijdens de dorpsraadvergadering doet. Marco raadt Mat v. Rijswick 
aan om Henri Elbersen hiervoor te benaderen. 
 
12.  Rondvraag en sluiting 
Marco: is het mogelijk om bij de gymzaal extra verlichting aan te brengen? Verzoek gaat naar de gemeente. 
Dhr van Rijswick; complimenten voor de website van de dorpsraad van America. 
Piet: wegkanten bij Willems op Hoebertweg zijn zeer gevaarlijk, wordt weer doorgegeven aan Gemeente. 
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Hoe worden nieuwe bewoners welkom geheten: Hay M.: via peelklokje wordt er een welkomstpakketje 
afgeleverd bij de nieuwe bewoners, Geert: ‘bewoners die in peelklokje als nieuwe inwoners staan vermeld 
krijgen namens de OVA een welkomstpakket’. 
Nico: takenlijst van de leden bijwerken. Dorien wordt toegevoegd bij balgooien en Nico verdwijnt van club van 
de toekomst. Hay E staat bij Peelmuseum. 
Jac K: Zijn er meer mensen die last hebben van harde knallen in de avond en midden in de nacht? Verzoek is 
om zelf melding te maken bij de politie. Tel 0900-8844. 
Hay M; is het bekend of de pomp afgesloten is? Met nieuw seizoen rekening houden dat de pomp goed 
werkt, nu blijkt dat de pomp regelmatig door blijft lopen. 
Cartouche heeft prioriteitsgeld gekregen destijds om het hekwerk te plaatsen, nu blijkt dat het hekwerk weg is, 
verzoek aan de Stichting aan de Brug om hierin actie te ondernemen. 
Verzoek van de bewoners van de Wachtpostweg: hebben geen kabel. Er zijn echter veel bewoners van 
buitengebied die geen gas en of kabel hebben, verzoek naar Gemeente sturen om te bekijken of er 
mogelijkheden zijn om deze panden alsnog aan te kunnen sluiten. 
Mien: folders voor en over mantelzorgers ontvangen en deze kunnen bij haar afgehaald worden. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering . 
 

 - 3 - 


