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Genomen besluiten:

Actie lijst:
• 16-9-09 punt handhaving overlast kermis inbrengen
• Stukje schrijven voor peelklokje om nieuwe
dorpsraadleden te werven ( actie voorzitter)

1. Opening en berichten van verhindering.
De vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda.
Een agendapunt wordt toegevoegd; sfeerverlichting OVA.
OVA vraagt om het punt van aanvraag sfeerverlichting te behandelen meteen in het begin van
de vergadering.
3. Prioriteitsgeld voor sfeerverlichting
Leo Ummenthun licht een en ander toe; officieel verzoek van de ondernemersvereniging aan de
dorpsraad om prioriteitsgeld beschikbaar te stellen voor aanschaf van sfeerverlichting is
ingediend. Er worden papieren overhandigd met een reële schatting van de kosten om de
sfeerverlichting te realiseren.
John Minten licht de aanvraag verder toe: 22 stuks ornamenten wil men hangen waarmee een
bedrag ± €11000,- is gemoeid.
De vraag van de O.V.A. is; wil de dorpsraad daar prioriteitsgeld voor inzetten en met welk
bedrag kan men rekenen? De OVA wil graag op korte termijn een antwoord van de dorpsraad.
De dorpsraad geeft aan voor 21 september hierop antwoord te geven.
4. Verslag vorige vergadering dd. 24-06-2009.
Verslag wordt goedgekeurd. Ellen wordt bedankt voor de verslaglegging.
5. Ingekomen en verzonden stukken.
Punt 1: putdeksel op de Zw. Pl. tegenover J. Kleuskens blijft een probleem, Maria Meulendijks is
hier nog mee doende en houd de dorpsraad via de mail op de hoogte.
Punt 14. Uitnodigingen die via de mail binnen komen en gericht zijn aan de dorpsraad. Hier
kunnen de dorpsraadleden zich zelf voor aanmelden. Bij aanmelding een kopie versturen naar
Americaweb zodat men weet wie ergens naar toegaat.
Verzonden stukken:
Punt 3. Locatie voor afsluiting Schiksedijk is gekozen door de gemeente, er komt een
tractorsluis net achter de woning van familie Janssen. Publicatie volgt zo spoedig mogelijk.
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6. Evaluatie kermis.
Kleurwedstrijd en prijsuitreiking zijn naar tevredenheid verlopen.
Ondernemer van de rups was teleurgesteld dat de dorpsraad niet aanwezig was bij de
vergadering van de kermisexploitanten samen met de gemeente en dorpsraden. Deze
ondernemer klaagde over glas nabij de attracties die voor overlast zorgt.
De dorpsraad geeft aan de kermis graag te willen behouden voor de kernen, maar heeft geen
rol bij handhaving.
7. Internet voor ouderen ( stand van zaken).
Bij de werkgroep heeft dhr. Ton Jacobs uit Horst zich gemeld om mee te helpen, hij heeft met
veel succes dit project in Horst opgestart. Vanaf begin november wordt er een cursus gegeven
in Aan de Brug. De benodigde pc’s worden door de lagere school “de Wouter”beschikbaar
gesteld.
De cursus wordt in de huiskamer gegeven, aan maximaal 6 personen per keer, hiervoor komt
een speciaal lesboek. Begeleiders helpen de ouderen op weg onder leiding van de instructeur (
dhr. Jacobs).
Op 30 september is er een speciale vergadering bij de KBO waar geïnteresseerde ouderen zich
voor de cursus kunnen aanmelden.
8. America in het groen ( stand van zaken).
Kerkbos is besproken, bedoeling is dat het gewoon een bos blijft en dat er geen woningen
gebouwd gaan worden, verder komt er een ommetje om het dorp. Verder is er gesproken over
de invulling van groen aan de Gerard Smuldersstraat; in oktober/ november komt hier een
vervolg op. Op de vraag of het renoveren van het trapveldje hierop moet wachten wordt
geantwoord; dat het trapveldje zonder problemen opgeknapt kan worden. Offertes van derden
hoeven hiervoor niet opgevraagd worden omdat dit een project is van het Ikl.

9. Turksteker (stand van zaken).
Er zijn 4 kunstenaars benaderd om een nieuw ontwerp van brons te maken van de turfsteker.
Er wordt straks een ontwerp uitgekozen. Voorstel van Hay E. is om een werkgroep te vormen
die zich ook hiermee gaat bezig houden
10. Presentatie Bouwen in eigen beheer ( door Roy Bouten en dorpsraad Lottum)
Roy, dhr. Droesen, Pennings en van de Beuken geven een duidelijke uitleg over bouwen in
eigen beheer in Lottum. Voor America wordt een lijst samengesteld waarop de namen van
geïnteresseerden met naam en e-mail op komen te staan. Roy gaat dan deze mensen
benaderen om het project verder toe te lichten.
De bouw in Lottum is al gestart 2 leden van de dorpsraad Lottum houden het project
nauwlettend in de gaten. In het project “Vosbeek”zullen een 11 tal starterwoningen worden
gerealiseerd. De functie van de dorpsraad hierin was de wens van de inwoners van Lottum bij
het college onder de aandacht te houden. Hierin werden ze geholpen door de woonvisie die was
opgesteld in opdracht van de gemeente.
11. Mededelingen / lopende zaken.
Leefbaarheidsonderzoek: op 21 september wordt er een presentatie gegeven in de Torrekoel in
Kronenberg, waar de bevindingen besproken worden.
Woonvisie: keuze uitbreidingslocatie America, bericht is verstuurd door de gemeente, daarin
zijn 3 mogelijke locaties benoemt.
Ontwerp bestemmingsplan kern, voor 30 september kan hierop gereageerd worden. Op het
eerdere ontvangen bestemmingsplan heeft de dorpsraad geen aan of opmerkingen gemeld.

-2-

12. Rondvraag.
Dorien: Zij geeft aan dat die haar laatste jaar is dat ze zitting neemt in de dorpsraad.
Hay: Monument kerkhof oorlogsslachtoffers, het monument ligt er nu niet echt fraai bij, er komt
een plan om dit monument wat te verfraaien, en er wordt gevraagd of er prioriteitsgeld
beschikbaar gesteld kan worden om dit te realiseren.
Mien: - Project gemeente: Kieke; voor 5 oktober kunnen foto’s opgestuurd worden naar de
gemeente van bekende monumenten van de dorpen zodat deze in een soort quiz verwerkt gaan
worden.
- Uit het dorpsradenoverleg komt naar voren dat er teveel verzoeken binnenkomen voor
deelname aan evenementen.
- In 2001 is er een nieuwe ambtsketen gemaakt voor de burgemeester, aan deze ambtsketen
hangt iets specifieks van het dorp aan, nu zal van de nieuwe dorpen die aansluiten bij de
gemeente iets toegevoegd gaan worden aan de ambtsketen.
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