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Aanwezige Dr-leden: Hay Engels(vz), Marco Hesp, Mien 
Klaassen, Geert Vogelzangs, Ellen Jacobs, Dorien Mulders  
Adviseur: Hay Mulders 
Namens verenigingen: Jac Kleuskens, Gert Peeters, Gijs vd 
Munckhof, Jacqueline Keijsers, Jac Cuppen, Ger vd Munckhof, 
Marion Schreurs, Jan Camps, Sef vd Munckhof, Jac 
Philipsen,Nico Vermeer, , Marloes Keijsers, Kim Baeten, Peter 
Hesp, Henk Litjens, Frits Gielen, Henk Philipsen, Truus Reintjes 

Gasten: Lies de Swart 

DORPSRAAD 
AMERICA 

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

Afgemeld: Frank ten Doeschate, Wiel Berden. 
Vocal, intocht comite Sinterklaas, Turftreiers,Zonnebloem   
Notulist: Ellen Jacobs 
 
1. Opening en berichten van verhindering. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Verslag vorige vergadering d.d. 19/11/08 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Ellen. 
 
3. Presentielijst en lijst van verenigingen en stichtingen in America. 
Regelmatig wordt deze lijst bijgewerkt door de redactie van het peelklokje. Eventuele 
wijzigingen en/of aanvullingen kunnen doorgegeven worden. Ook willen wij graag van de 
verenigingen, de actuele e-mail adressen en eventuele webpagina's hebben. Mailen naar 
hay.mulders@wxs.nl. Lijst wordt doorgenomen en verder als akkoord bevonden. Er zijn 54 
verenigingen en stichtingen in America. 
 
 
4. Activiteitenoverzicht 2009. 
Verenigingen die hun jaarprogramma klaar hebben voor 2009 worden verzocht deze z.s.m. In 
te dienen bij Hay Mulders zodat het bijgewerkt kan worden. 
Verder willen we even terugblikken op de activiteiten en acties van het afgelopen jaar. 
Eventuele problemen kunnen we dan met elkaar bespreken. 
Lever uw activiteitenoverzicht z.s.m. In bij hay.mulders@wxs.nl  
Geen opvallende zaken te melden, de lijst is bijgewerkt tot vandaag 17-12-2008. 
 
5. Evaluatie Peelklokje 2008. 
Evenals voorgaande jaren willen we kort even terugkomen op het Peelklokje. Als er op of 
aanmerkingen, suggesties e.d. zijn dan horen we dat graag. 
Hay M. geeft een toelichting: 23e jaargang wordt ingegaan, gemiddeld bevat het peelklokje 14 
pagina’s. In dit jaar is nieuwe apparatuur aangeschaft, niet- en drukapparaat worden 
vervangen. Er zijn voldoende vrijwilligers. De vrijwillige bijdrage van 2008 was ruim € 2600. 40. 
Verenigingen publiceren hun nieuws in het peelklokje. Vanaf 2009 worden er geen losse 
berichten meer in het peelklokje verstuurd. Kopie tijdig inleveren en het liefst berichten digitaal 
aanleveren 
 
6. Aandacht voor eventuele bijzondere activiteiten in het jaar 2009. 
Jac Kleuskens: KBO heeft in 2009 haar 50 jarig bestaan; 13 juni is er een receptie, op 3 oktober 
is er een feest voor en met leden. 
Piet Swinkels: postduivenvereniging viert haar 40 jarig bestaan in 2009. 
Ger vd Munckhof: Fanfare heeft een zomerconcert op 18 juli dit wordt een soort reünie  met 
concert. 
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Peter Hesp: Jong Nederland heeft op 13 september een groot dorpszeskamp. 
Jac Philipsen: Peelmuseum heeft op 5 april een grote peeldag. 
Boerenbruiloft: Op 18 januari vieren zij hun 22 jarig bestaan met een feest en receptie. 
 
7. Automatische defibrillator (AED). 
Dokter van Dongen geeft een toelichting. Apparaat is erg kostbaar, hij heeft er zelf een gekocht 
en heeft daarna de dorpsraad benaderd om 50 mensen op te leiden om het apparaat te kunt 
bedienen. Elk jaar wordt de opleiding herhaald, de AED hangt bij hem in de carport en de 
andere AED komt bij het sportcomplex te hangen. 
Er worden nog 30 personen verzocht om de opleiding te gaan volgen, in het peelklokje komt 
een oproep. Er wordt nog bekeken of er een verzekering is dat diefstal/vandalisme dekt. 
Bij de voetbalclub en tennisclub is een voetgangersdoorgang gemaakt zodat de toegankelijkheid 
naar de AED gemakkelijk is. 
Alle mensen die opgeleid zijn weten waar de AED komt te hangen en dat zijn ook de personen 
die ermee om kunnen gaan. 
 
8. Stand van zaken zorgcentrum. 
Dokter van Dongen geeft een toelichting. Hij geeft te3 kennen dat hij over een jaar of 6,7 wil 
stoppen als huisarts en is druk bezig is met het zoeken naar opvolging. Hij streeft ervoor dat de 
voorziening huisarts blijft in het dorp. Dokter van Dongen is nu bezig met Horst: het Zorghoes, 
dit duurt echter wel zijn tijd. 
De gemeente steunt v Dongen hierbij; met het bekijken van een oplossing maar heeft hiervoor 
geen geld beschikbaar. Concrete toezeggingen zijn er op korte termijn zeker niet. 
 
9. Organisatie vrijmarkt/kindermarkt. 
Opzet vrije markt wordt opgepakt door de fanfare. 
Marion Schreurs geeft toelichting: organisatie gaat in grote lijnen hetzelfde blijven als 
voorgaande jaren, er zal een activiteit komen voor verenigingen en die kunnen zich dan 
inschrijven voor een nog nader te bepalen activiteit. Contactpersoon is Marion Schreurs. 
 
10.  Status club van de toekomst. 
Mart Peeters zou een toelichting geven maar is verhinderd (ziek) Kim Baeten geeft te kennen 
dat er een stichting is opgericht, Gert Peeters vult aan dat ze naar de gemeente zijn geweest 
om de locatie te wijzigen naar de Hoebertweg echter daar is de gemeente geen voorstander 
van. Blijkt dat er toch gekozen is voor de huidige locatie aan het sportterrein en dat er dan 
waarschijnlijk geen sporthal komt maar wel een nieuwe kantine. 
Er is een nieuwe kartrekker gevonden is: dhr. Kateman uit Venray die door de gemeente 
betaald wordt (sport3). 4 januari is er een nieuwjaarsreceptie in de kantine van de voetbalclub 
waar alle deelnemende verenigingen van de Club van de toekomst aanwezig zullen zijn. 
 
11. Terugblik 2008 vooruitblik 2009. 
Hay Engels geeft een duidelijke presentatie. 
Henk Litjens heeft een vraag of er woningen gebouwd gaan worden in de Kerkbos. 
Hay E. geeft aan dat wij als dorpsraad hier geen weet van hebben, de gemeente heeft de wet 
voorkeursrechten hier opgelegd, (dus dat bijvoorbeeld geen projectontwikkelaar deze gronden 
kan opkopen). 
Kerkbestuur heeft van de gemeente een bericht gekregen dat de gemeente daar op de Kerkbos 
het voorkeursrecht heeft, niet meer en niet minder. 
Wij als dorpraad zullen ervoor strijden dat we graag een stuk groen in het dorp blijven houden 
en dat wordt namelijk ook meegenomen in het project America in het groen. 
Kim vraagt of het een idee is om Rowwen Heze en Jan van Dongen te bedanken namens alle 
verenigingen en de dorpsraad. De vergadering vindt het een prima idee, de dorpsraad gaat 
zorgen voor een dankzegging namens de verenigingen en de dorpsraad. 
Lies vraagt hoe het met het project de Peelbergen staat, volgens Hay E. ligt dit project stil. 
Truus Reintjes vraagt hoe de kosten voor onderhoud en vervanging van de AED geregeld zijn, 
de vergadering geeft aan dat deze kosten jaarlijks terug zullen keren en betaald gaan worden 
door de verenigingen. Verder stelt zij dat de kruising Hofweg- Kannegietweg onveilig is door de 
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recente aanpassing, wordt hier nog iets aan gedaan? De vergadering geeft aan dat er een 
bijeenkomst is geweest bij de gemeente waar de buurt destijds deze vraag neer hadden kunnen 
leggen, verder geeft Geert aan, dat klachten rechtstreeks gemeld kunnen worden via de site 
van de gemeente. 
Gijs vd Munckhof; waar zijn de prullenbakken bij de banken van het Turfstekerspad? Hay M. 
geeft aan dat deze spoedig geplaatst gaan worden. 
Benegasterrein; tip van Gijs: als je bij Prorail aangeeft dat het terrein een onveilige situatie 
voor spelende kinderen is dan zal hier zeker iets aan gedaan worden door Prorail. Prorail stelt 
veiligheid voorop. 
Plattegrond AED; kan er een plattegrond geplaatst worden waar de AED te vinden is met daarbij 
een telefoonlijst welke personen met de AED kunnen werken. Dokter van Dongen geeft aan dat 
men dit meeneemt ter verdere uitwerking. 
 
12. Lopende zaken. 
Beeld de Turfsteker heeft een renovatie gehad, echter het beeld is weer stuk, het wordt 
onderzocht of er in de reparatie is mis is gegaan. Bericht van de gemeente afwachten. 
Snelheidsremmer Zwarte Plakweg is volgens de buurt niet echt snelheidsremmend, de 
dorpsraad bemoeit zich hier verder niet mee en laat de beslissing over aan de gemeente en de 
buurt. 
Marco geeft aan dat de nieuwe gemeente samen met de stichting Horst Promotion gaat 
bekijken of er iets ludieks gedaan kan worden voor alle dorpen, zodat we elkaar beter leren 
kennen. Zo worden er bij het bokkenöllen in Griendtsveen 16 plaatsen gereserveerd voor de 
diverse dorpen voor de wedstrijd, ook voor alle leeftijden wordt er gekeken of er een activiteit 
is. 
 
13. Ingekomen/uitgegane stukken. 
Er zij geen vragen over het ontvangen en verzonden stukken. 
 
14. Rondvraag/ sluiting. 
Peter Hesp; Jong Nederland is bezig met het opleiden van verkeersregelaars, in peelklokje komt 
een uitnodiging voor andere verenigingen die kunnen zich aanmelden bij Jong Nederland. 
Jac Kleuskens: gemeente heeft slecht gestrooid, 2 maandagen heeft hij zelf het initiatief 
genomen om de gladde stukken te strooien met zout. 
Lies heeft de dorpsraad bericht gehad van de Mer procedure van Willems? Ja. 
Jan van Dongen: hoe zit het met de Schiksedijk qua afsluiting: Hay E. geeft aan dat deze weg 
voor auto’s afgesloten gaat worden, maar hoe dit gaat gebeuren wordt aan de gemeente 
overgelaten. 
Hay E.:zijn er dingen die anders gedaan moeten worden in de vergadering van de 
verenigingen? Zo ja graag doorgeven aan de dorpsraad zodat we dit in de eerstvolgende 
vergadering met verenigingen mee kunnen nemen. 
Hay Engels vertelt dat iedereen met een goed project aanspraak kan maken op 
prioriteitsgelden. Deze ideeën kunnen ingediend worden bij de dorpsraad, voor toekenning van 
priorteitgelden heeft de gemeente het laatste woord. 
 
De Voorzitter bedankt de aanwezigen voor zijn/haar inbreng en sluit hiermee de vergadering. 
 
 
 
 


