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Aanwezige leden: Marco Hesp (vice vz), Mien Klaassen, Geert 
Vogelzangs, Ellen Jacobs, Wiel Berden, Frank ten Doeschate.  
Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Piet Swinkels Jac Kleuskens 
Afgemeld: Dorien Mulders, Hay Engels 
Notulist: Ellen Jacobs 

Genomen besluiten: 
Max. €5000 Prioriteitsgelden aanschaf sfeerverlichting 
door OVA 
Beschikbaar stellen prioriteitsgelden voor renovatie graf 
oorlogsslachtoffers. 
Beschikbaar stellen € 7000 t.b.v. kunstwerk Turfsteker 

Actie lijst: aanvragen prioriteitsgelden t.b.v. renovatie 
graf oorlogsslachtoffers 

DORPSRAAD 
AMERICA 

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

1. Opening en berichten van verhindering. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Vaststellen agenda. 
Ongewijzigd vastgesteld 
 
3. Verslag vorige vergadering d.d. 09-09-2009. 
Vraag n.a.v. verslag; is er al iets bekend over plaatsing van de tractorsluis aan de Schiksedijk? Nee, er is 
telefonisch contact geweest met Roel de Jong van de gemeente Horst aan de Maas om ook het Peelklokje 
te informeren, publicatie volgt. 
Verslag wordt goedgekeurd. Ellen wordt bedankt voor de verslaglegging. 
Verder wordt Marco bedankt voor het waarnemen van het voorzitterschap van de vergadering. 
 
4. Ingekomen en verzonden stukken. 
Ingekomen stukken: 
ANBI status wordt toegekend aan de dorpsraad met ingang van 01-01-2009; ( ANBI is algemeen benut 
beoogde instelling). Deze status is toegekend door de belastingdienst. Het voordeel van een ANBI is dat 
je wordt aangemerkt als een goed doel, hiermee kan financieel voordeel behaald worden. Voor meer 
informatie kan navraag gedaan worden bij Geert 
Onderzoek Poolse arbeidsmigranten Horst en omgeving, er volgt een gesprek met de dorpsraden van 
America en Meterik. 
BIEB, (bouwen in eigen beheer);vanuit America zijn er 10 belangstellenden, er komt waarschijnlijk een 
werkgroep o.l.v. Roy Bouten. De dorpsraad speelt hier geen partij in, de dorpsraad wil wel als 
ondersteuning gaan fungeren. 
Verzonden stukken: 
Verlichting Hofweg: staat op de planning, de gemeente heeft opdracht gegeven om dit uit te voeren. 
 
5. Senioren aan de computer ( internet voor ouderen). 
30 september is er een presentatie geweest voor deze doelgroep, het verhaal was erg duidelijk, er zijn 
heel veel aanmeldingen binnengekomen, 25 mensen zijn erg geïnteresseerd. 
Er wordt gestart met een beginnerscursus, 4 dagdelen; woensdagmorgen en -middag en vrijdagmorgen 
en -middag. Er zijn 3 groepen beginners en 1 groep gevorderden. 
Er wordt gestart na de herfstvakantie. 
Diverse fondsen zullen aangeschreven worden voor een eventuele subsidie. 
KBO is de verantwoordelijke voor dit project. Ton Jacobs uit Horst geeft de cursus. 
 
6. America in het groen. 
6 oktober is er een bijeenkomst geweest. De plannen zijn duidelijk. 21 oktober is er een bijeenkomst met 
de buurt van de Gerard Smuldersstraat gepland om ondersteuning en draagvlak te creëren. 
Verder is er in de vergadering van 6 oktober ook bekeken om beide zijden van de Gerard Smuldersstraat 
in het project te betrekken. 
Kerkbos: IKL en Jong Nederland starten 16 januari met het onderhoud van de Kerkbos. 
Ommetje America; er wordt nog een naam gezocht voor dit pad, de vergadering komt met een naam: 
Kabroeks Ommetje. Er komen 2 informatieborden over het ommetje. 
Particulier initiatief buitengebied dorpen in het groen; plantmateriaal is beschikbaar op 28 november. 
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7.  Vaststellen inzet prioriteitsgelden tot Max. € 5000 t.b.v. aanvraag O.V.A. voor aanschaf 

sfeerverlichting. 
De vergadering stemt in met het verzoek; er wordt vanuit de prioriteitsgelden € 5000 beschikbaar 
gesteld voor aanschaf sfeerverlichting. 
 
8. Aanvraag Oud America voor beschikbaar stellen prioriteitsgelden voor renovatie 

herdenkingsmonument op het kerkhof voor oorlogsslachtoffers. 
De vergadering gaat akkoord met het beschikbaar stellen van prioriteitsgeld om dit monument op te 
knappen. 
 
9. Turfsteker. 
Maandag 12 oktober is er een gesprek geweest met wethouder Dings; de wethouder heeft aangegeven 
dat het dorp het ontwerp van de nieuwe turfsteker mag kiezen. De toezegging van de gemeente is dat er 
€ 5000 beschikbaar wordt gesteld. Er zal voor het oude beeld een locatie gezocht moeten worden, waar 
het oude beeld beschut kan staan. Prioriteitsgelden hiervoor worden aangevraagd 
De vergadering kiest ervoor om een replica van het oude beeld in brons te gieten. Er wordt een 
werkgroepje samengesteld bestaande uit Marco en Hay die de mogelijkheden gaan bekijken. 
Hay vraagt om na te denken voor een locatie van het oude beeld, de vergadering stemt in om het 
Peelmuseum te benaderen. 
 
10. Mededelingen / lopende zaken. 
Blauw fietsbord bij de Slikweg is verdwenen? 
18 november zijn de verkiezingen van de gemeenteraad, de termijn van de zitting van dorpsraad is in 
maart 2010 verlopen. Er zullen 3 personen stoppen met hun werkzaamheden bij de dorpsraad: Hay, Mien 
en Dorien stoppen met ingang van maart 2010. Er zullen nieuwe personen gezocht mogen worden voor 
aanvulling van de dorpsraad, het verzoek van de voorzitter is om na te denken over toekomstige 
kandidaten voor de dorpsraad in 2010. Graag 2 namen per persoon doorgeven aan de voorzitter voor 
geschikte kandidaten. 
 
11. Rondvraag. 
Marco: van wie is de groene stoel die in het dorp staat? Onbekend… 
Geert: data volgend jaar dorpsraadvergaderingen vaststellen. 
Hierbij worden de volgende data vastgesteld voor 2010: 13 januari, 24 februari, 24 maart zijn de data 
van de dorpsraadvergadering. 
Frank: verzoek van bewoners van de Saarweg om de weg fatsoenlijk te maken, het liefst asfalteren en 
verlichten. 
Wiel: wegkanten 2e gedeelte Zwarte Plakweg bijwerken; struiken staan bijna gelijk met de weg, langs de 
weg gaan is niet mogelijk, vandaar dat er maar aan 1 zijde langs de weg gegaan kan worden en dat de 
wegkanten kapot gereden worden. Voorstel van de vergadering is om rechtstreeks een email te sturen 
naar de gemeente met deze klacht. 
Hay: borden voor Turfstekerspad zijn binnen en moeten nog geplaatst worden. 
Jac: KBO bijeenkomst op gemeente geweest, als punt naar voren gebracht: verkeersdrukte in kom 
America na stilstaan trein in dorp enkele weken geleden op een zaterdagmorgen. Er kwam niemand 
opdagen van de politie. Dit is onverantwoord. Burgemeester neemt dit op met betrokkenen. 
Probleem putdeksel is nog steeds niet opgelost, het deksel rammelt nog steeds. Vorige week is een 
bedrijf uit Born geweest om het probleem van de putdeksel te bekijken en de constatering van dit bedrijf 
is dat de putdeksel helemaal fout is aangebracht, er wordt door dit bedrijf een rapport uitgebracht naar 
de gemeente waar dit probleem nogmaals onder de aandacht gebracht wordt. Zoals het er nu naar uitziet 
wordt het probleem opgelost. 
Piet: stembureau verkiezingen, komt deze in Aan de Brug? Nee, stembureau blijft in de Bondzaal. 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 
 


