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Aanwezige leden:   Ellen Jacobs, Marco Hesp, Frank ten 
Doeschate, Hilske Janssen, Pieter van den Homberg, Toos Tielen, 
Chantal Versleijen, Karin van Rengs, Anton de Wit, Wiel Berden, 
Ruud Baltussen  

DORPSRAAD 

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels 
AMERICA Gasten: Marieke Vullings (echo), Sander Staaks  

Afwezig: Bart Engels, Geert Vogelzangs  p/a G.Vogelzangs   
Notulist: Hilske Janssen-Feitsma 

Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

1. Opening en mededelingen. 
Marco opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een bericht van verhindering binnen gekomen van Geert. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Agenda wordt vastgesteld; punt 6 wordt als laatste behandeld. 
 
3. Vormen bestuur Dorpsraad America. 
Er wordt gestreefd naar een vijfkoppig bestuur i.v.m. een gewenst oneven aantal, vandaar de vraag 
of er een vijfde lid zich aanmeldt. Omdat er nu geen vijfde lid is, worden vier bestuursleden bij de 
KVK aangemeld en wordt aangegeven dat de vijfde plek vacant is. Voorstel voor functies van de 
bestuursleden is akkoord.  
 
4. Verslag vorige vergadering d.d. 24-03-2010. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Ellen. 
Toos heeft het verslag niet ontvangen en meldt opnieuw haar e-mailadres.  
 
5. Ingekomen- en verzonden stukken. 
De lijst wordt doorgenomen. 
Ellen heeft de papieren versie van de gemeente begroting, deze ligt ook ter inzage in de bieb en is op 
de site van de gemeente in te zien. 
N.a.v. AED: In het Peelklokje komt een rubriekje met de locaties van AED apparaten en hoe te 
handelen. 
N.a.v. melding Geert: met de bomen is het volgens deskundigen niet best gesteld. 
 
6. Bouwen in eigen beheer (BIEB). 
Pieter en Sander waren aanwezig bij de bijeenkomst en vertellen over de ontwikkelingen. Het plan is 
nu om 12 woningen te bouwen. Er wordt een vereniging voor BIEB opgericht, dit kost ongeveer €500.  
De dorpsraad heeft eigenlijk geen kartrekkers rol m.b.t. BIEB; Geert vormt alleen de link naar de 
dorpsraad en de gemeente.  
 
7. Beschikbaar stellen prioriteitsgelden t.b.v. BIEB.(besluitvorming). 
De dorpsraad ondersteunt BIEB van harte. Het project voldoet niet aan de criteria om in aanmerking 
te komen voor prioriteitsgelden. 
Met of zonder prioriteitsgelden gaat het project door. 
Mogelijk kan de opgerichte vereniging na dit BIEB- project  overgenomen worden en door anderen 
gebruikt worden. Als dat mogelijk is heeft de vereniging meer algemeen nut voor het dorp  America. 
Mits overname mogelijk blijkt, zullen de oprichtingskosten van de vereniging uit de prioriteitsgelden 
worden betaald.  
Sander zoekt met de notaris uit of overname mogelijk is en wat de oprichtingskosten precies zijn; hij 
geeft dit vervolgens door  aan de dorpsraad. 
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8. Gezondheidscentrum. 
Op 13 april hield Jan van Dongen een presentatie voor (veel) geïnteresseerden. Hij heeft al veel 
uitgezocht en draagvlak gezocht bij gemeente, zorgverzekeraars, therapeuten etc. Het past in 
landelijke ontwikkelingen om zorg dichtbij bewoners te realiseren. Verschillende therapeuten gaan 
samenwerken binnen een gezondheidscentrum en huren daar ruimte voor een x aantal uren. Er is 
bekend voor hoeveel uren van elke discipline er werk zal zijn binnen een kern als America. Er is veel 
belangstelling van therapeuten. 
Locaties (5) worden onderzocht. Ook wordt gesproken van mogelijke aanleunwoningen. Het is niet de 
bedoeling functies weg te halen bij Aan de Brug. 
Vanuit de dorpsraad nemen Chantal en Hilske deel aan de “gebruikersadviesgroep”. Door deze groep 
wordt de missie en visie geformuleerd en de groep kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Er 
wordt een onafhankelijke regisseur voor het project gezocht.  
America in Beweging is mogelijke participant. 
 
9. Dorpsraden overleg. 
Marco heeft deelgenomen vanuit de dorpsraad en blijft dat doen.  
Wethouder Loes Wijnhoven presenteerde zichzelf en maakte kennis met de deelnemers. Zij gaf aan 
dat veel projecten i.v.m. financiële situatie van de gemeente bevroren worden. 
Door de fusie zijn er dorpsraden bijgekomen. Door deze harmonisatie kan het zijn dat er meer of 
minder geld beschikbaar komt voor subsidie voor onze dorpsraad en voor prioriteitsgelden. 
In oktober zullen wethouders bij de dorpsraadvergadering aanwezig zijn. Er is aangegeven dat er 
weinig interactie is met raadsleden. Doel is dit te verbeteren. 
Synthese geeft aan dat de dorpsraad gebruik kan maken van hun expertise. 
In Kronenberg is een stichting voor beheer van een speeltuintjes ( misschien interessant voor 
America?). 
De Hallo is een gratis weekblad en de nieuwspagina’s van de Echo worden in sommige dorpen gratis 
verspreid. Dat heeft negatieve gevolgen voor het weekblad van het dorp Broekhuizen. 
 
10. Naamgeving Locatie Turfsteker. 
Er zijn 11 suggesties binnengekomen en op Americaweb gezet zodat bewoners kunnen stemmen. Er 
zijn 94 stemmen uitgebracht. Meeste stemmen heeft de naam “het Turfstekersplein”; deze naam 
wordt het. 
Volgens de gemeente is het moeilijk om het een officiële naam van te maken, omdat de weg al een 
officiële naam heeft en dit voor verwarring zal zorgen met adressering. Er zal gevraagd worden voor 
een bordje bij het zitje. Marco pakt dit op. Ook meldt hij de uitslag op Americaweb. 

 
11. Lopende zaken. 
Geen bijzonderheden. 
 
12. Rondvraag. 
Chantal: wat is het belang van de dorpsraad in Aan de Brug? Hay  E. geeft aan dat er toezicht is van 
de dorpsraad. Hay  E. is tijdelijk voorzitter geweest. De dorpsraad heeft geen belang in Aan de Brug. 
Chantal geeft aan dat er weinig tot geen overleg plaatsvindt tussen Aan de Brug en de Bondzaal en 
zou het beter vinden als dit wel plaats had. Dat de verkiezingen nu verplaatst zijn naar Aan de Brug 
heeft te maken met de toegankelijkheid die beter is in Aan de Brug dan de Bondzaal. Overleg is aan 
de stichtingen zelf. 
Hay M. : Dorpen in het Groen:- het gedeelte  achtertuinen aan de Past. Jeukenstraat, grenzend aan 
spoorlijn,  zal worden opgeknapt. 
Marco: 31 mei 2010 bezoekt de gemeenteraad  America. Zij presenteert zich dan in ongeveer een 
kwartier. Veel dorpen hebben de verenigingen gevraagd zich te willen presenteren. Dit kan niet meer 
in het Peelklokje. Wel kunnen verenigingen aangeschreven worden. De oudheidkamer wordt 
opengesteld en Hay heeft een filmpje van 18 minuten over het ontstaan van America. 
 
14. Sluiting. 
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De voorzitter sluit de vergadering. Ieder is welkom bij het laatste punt 13, maar wie niet hierbij 
betrokken is en wil gaan, gaat nu. 
 
13. Taakverdeling 
Het schema wordt doorgenomen. Ellen past dit aan en stuurt dit weer rond. 
Marco benadrukt als bv de krant belt, vooral geen commentaar te geven en door te verwijzen naar 
het dorpsraadlid dat de PR doet (Marco). 
Allen zijn verantwoordelijk voor evalueren/aanpassen DOP; Marco bewaakt dit. 
Chantal maakt een felicitatiekaart van de dorpsraad. 
Ellen coördineert receptiebezoeken, allen zijn beschikbaar om mee te gaan. 
 


