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Aanwezige leden: Hay Engels(vz), Marco Hesp, Mien 
Klaassen, Geert Vogelzangs, Wiel Berden, Frank ten Doeschate. 

DORPSRAAD 
AMERICA 

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

Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Piet Swinkels, Huub Derix, Jos Reintjes   
Afgemeld:Ellen, Dorien 
Notulist: Geert Vogelzangs   

Genomen besluiten: Actie lijst:  
SP enquête resultaten vragen aan Michel v Rengs  
Toelaatbaarheid parkeerterrein G. Smuldersstr. 

dorpsraad@americaweb.nl  

1. Opening en berichten van verhindering. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Bijeenkomst Dorpsradenoverleg wordt toegevoegd 
 
3. Verslag vorige vergadering d.d. 14-01-09 
Verslag wordt vastgesteld.  
 
4. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Roel de Jong; Zwarte Plakweg, een Smiley is geplaatst en straatjuwelen blijven. (opmerking uit 
de vergadering; staat de smiley niet te dicht bij de spoorwegovergang en kan deze dan niet 
beter verkeer komend vanaf de Midden-Peelweg waarschuwen?) 
Aanvraag prioriteitsgeld door Peelmuseum voor, aanschaf beamer met scherm en laptop. Het 
bestuur heeft volgens de vastgestelde criteria getoetst en concludeerde dat niet aan deze criteria 
is voldaan. De vergadering is dan ook van mening indien het Peelmuseum wel aan deze criteria 
voldoet prioriteitgelden te beschikking gesteld kan worden. Het Peelmuseum mag de beamer van 
de dorpsraad gebruiken op de opening van de Peeldag. Uitleen is niet gebruikelijk. Hiervoor 
wordt dus een uitzondering gemaakt. 
Speelterrein Gerard Smuldersstraat; Dit staat voorlopig in de ijskast, omdat het een grote 
kostenpost is, verwachten we dat er op dit moment geen gelden opgehaald kunnen worden bij 
de fondsen om de begroting sluitend te krijgen. Over enkele maanden komt er meer 
duidelijkheid.  
Huub Derix vraagt wat nu allemaal waar is van het verhaal dat tussen zijn grond en het 
speelveld het bosje wordt gerooid. (Hiervan is bij de dorpsraad niets bekend). Hij zou dit zeer 
jammer vinden en ziet dan ook graag dat dit bosje blijft en opgeknapt wordt. Hier spelen 
namelijk veel kinderen in, en deze zorgen niet voor overlast. Ook ziet hij het opknappen van het 
trapveldje als een pluspunt. 
     Er is een brief verstuurd naar het College i.v.m. afsluiting middels een knip op de Schiksedijk. 
De Dorpsraad America is niet tevreden met de reactie dat dit niet mogelijk is en dat de burger 
melding moet maken van te hard rijdend verkeer. De dorpsraad heeft een DOV en DOP 
opgesteld, hierin werd een veilige fietsverbinding naar het Dendroncollege voor de schoolgaande 
jeugd met de allerhoogste prioriteit aangeduid, dit verlangt maatregelen op de route via de 
Schiksedijk.. 
 
5. Financieelverslag 2008 
Marco geeft uitleg bij het verslag, dit jaar is wederom een positief saldo dit mede door het vrije 
gebruik van Aan de Brug. De lening die gedaan is aan het Eetpunt is ook weer terug gestort. 
Doordat het gekregen prioriteitsgelden langere tijd op de rekening stond is een leuk bedrag aan 
rente verkregen. Marco wordt bedankt voor het duidelijke verslag en uitleg van het overzicht. 
Omdat er eerder is besloten door de Dorpsraad om bij een ruim saldo een schenking te doen 
aan, Aan de Brug, voor het gebruik van de zalen door de Dorpsraad, gaat de vergadering 
akkoord om een bedrag van € 100,- te schenken.  
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De kascommissie complimenteert Marco voor de duidelijke boekhouding en geeft zijn akkoord. 
Een vraag uit de vergadering; zou een overzicht van het besteden priorteitsgelden met projecten 
een mooie aanvulling kunnen zijn in het overzicht. Normaal komt deze van de gemeente. 
Mien meldt dat Dorpsraad Meterik gevraagd heeft voor meer geld, omdat er extra vergaderingen 
gehouden worden i.v.m. de club van de toekomst. Dorpsraad America zelf heeft geen probleem. 
  
 
6. Evaluatie 60 km zone 
Doel is om te inventariseren wat er nu speelt, in 2008 is gestart met de nodige aanpassingen 
alleen de aanpassing op de Hofweg/ Americaanseweg en Nieuwe-Peeldijk zijn bekritiseerd. 
Commentaar komt vooral op de geplaatste drempels, dit zijn echte hindernissen die met een 
snelheid van 80km/u het beste genomen kunnen worden. Ook zijn de locaties slecht verlicht en 
worden daardoor laat op gemerkt. Jos Reintjes heeft een brief geschreven aan de gemeente met 
zijn klachten, de gemeente blijft bij hun genomen besluiten en geeft aan dat in het voorjaar de 
verlichting wordt geplaatst. Ook gaf Jos aan dat de waarschuwingsborden te kort bij de drempel 
zijn geplaatst waardoor weggebruikers laat worden gewaarschuwd, de gemeentewerken zal dit 
controleren. Wederom wordt over een spiegel bij de kruising Hofweg-Kannegietweg 
gediscussieerd. Meningen lopen uiteen of het wel een voordeel is bij het plaatsen van een 
spiegel, verwacht wordt dat er dan meer op de spiegel gereden wordt. De gemeente meldt dat er 
geen spiegel wordt geplaatst. 
Gevaarlijk wordt de locatie van de drempel ervaren die net voor de bocht (bij Wiel Cox) is 
aangebracht. 
Voor mensen met een beperking of handicap die gebruik maken van een scootmobiel of een 
kleinere auto ondervinden zeer veel ongemak bij het passeren van deze drempels. Of de 
aanpassingen hun doel bereiken zou door metingen gecontroleerd moeten worden.  
Een knip, op de Nieuwe-Peeldijk, moet nog geplaatst worden. 
 
7. Organisatie balgooien 
Er zijn 5 stellen die hieraan mee gaan doen. 
 
8. Onderwerpen t.b.v. overleg met het college van B&W 
-  DOP met name woningbouw (voorkeurrecht is bekend, wat is de status van de volgende stap. 
- verkiezingen gemeenteraad en dorpsraad (bedoeling dat de dorpsraad aansluit?) 
- Peelbergen; zijn er nog ontwikkelingen 
- Turfsteker; stand van zaken. 
- Uitbreiding Willems; wat is de stand van zaken. 
- America in het groen 
- Onderhoud wegen vooral in het buitengebied; in America is veel achterstallig onderhoud.  
 
9. Stand van zaken America in het groen. 
Er zijn inmiddels particulieren benaderd door Sjaak Kleuskens en Jo Geurts. De voorwaarden en 
de prijzen zijn iets aangepast om toch nog mensen te stimuleren om mee te doen.  
Gerard Smulderstraat zal indien mogelijk groener gemaakt worden, ook de inrichting van het 
trapveldje en de parkeerplaats zal worden aangepast. Er wordt gewerkt aan een begroting hierna 
zal er overleg met de buurt plaatsvinden. 
Kerkbos zal opgeruimd worden door en doorgankelijk gemaakt worden. Mogelijk zal Jong 
Nederland hier een rol bij gaan spelen, gesprekken hierover zullen binnenkort met het bestuur 
van JN plaats vinden. Ook het kerkbestuur kan zich vinden in de plannen. 
Voor het beoogde ommetje wordt toch gedacht om dit met routewijzers en infobord(en) duidelijk 
te maken. Binnenkort zal er nog overleg plaatsvinden met de betrokkenen o.a. het waterschap. 
Oranjewoud heeft een mail gestuurd met de stand van zaken, in april of mei is er een overleg 
met de begeleidingsgroep, dan komt er meer duidelijkheid.  
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10.  Dorpsraden overleg 
Mien is bij dit overleg geweest, en meld dat het voorstel van Roy Bouten, om priorteitsgelden 
aan de dorpsraden te geven die dit geld dan vrij kunnen besteden, door bijna alle dorpsraden is  
afgewezen en zal dan ook niet worden doorgevoerd. De verordening dorpsraden zal een 
volgende keer weer op de agenda verschijnen. Op 12 maart is er een overleg dat gaat over 
veiligheid met evenementen, gevraagd wordt om hier zoveel mogelijk personen aan deel te laten 
nemen, van organisatoren van evenementen tot en met de betrokkene burgers. Mien vraagt of 
er een delegatie is, vanuit America, die hier ook naar toe gaat. 
 
11. Mededelingen 
Het plaatsen van de geschonken AED op het sportterrein zal op 25 maart plaats vinden.  
Dokter Jan v Dongen zal dan ook de certificaten uitreiken. Hay E. zal ook Rowwen Heze hierbij 
uitnodigingen. 
Marco meldt dat het overleg m.b.t. kennismakingsevenementen nieuwe gemeente voorspoedig 
verloopt er zijn nog enkele ideeën aangemeld waaronder ook het WK Vettehaas. De 
gemeentelijke zeskamp zal niet nu meespelen maar misschien in 2010. Er is inmiddels een 
website in de lucht en een nieuw logo is ontworpen die bekendheid moet geven aan deze 
activiteiten. 
 
12.  Rondvraag 
Hay M. wat wordt er met de kennisgeving “landelijke opruimdag” gedaan. Een melding kan 
gedaan worden in het Peelklokje verwacht wordt dat ook de Echo een plaatsing zal doen. 
  Onlangs is er door de SP een enquête uitgegaan met wat er speelt in America. Deze uitslag zou 
voor de Dorpsraad ook interessant kunnen zijn. Er zal naar de uitkomst geïnformeerd worden. 
Hay merkt ook op dat er langs de spoorlijn vanaf het Benegas terrein hekwerken zijn geplaatst, 
dit is een niet al te fraai beeld. 
Jos vraagt of ook mensen die een AED kunnen bedienen hun naam door kunnen geven zodat er 
zoveel mogelijk mensen inzetbaar kunnen zijn. Iedereen kan zijn naam en tel.nr. doorgeven aan 
Jan v Dongen hij zal dit organiseren. 
Huub Derix; is bij de dorpsraad bekend wat voor lading op de parkeerplaats aan de Gerard 
Smuldersstraat geparkeerd mag staan, veewagens tankwagens ed? Dit is niet bekend maar er 
zal navraag gedaan worden bij de gemeente. 
Mien laat een folder zien van “kern met Pit” dit programma is bekend bij de dorpsraad hier 
kunnen onbeperkt projecten aangemeld worden. 
 
13.  Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering  
 


