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Aanwezige leden: Ellen Jacobs, Marco Hesp, Geert Vogelzangs, 
Anton de Wit, Pieter van den Homberg, Chantal Versleijen, Wiel 
Berden, Toos Tielen, Ruud Baltussen. 

DORPSRAAD 

Adviseurs: Bart Engels, Hay Engels 
Gasten: Lies de Swart, Piet Swinkels 

AMERICA Afwezig m.k.: Hay Mulders, Hilske Janssen-Feitsma, Jac 
Kleuskens, Karin van Rengs (komt later) 

 
p/a E. Jacobs   

Afwezig:  
Notulist: Ellen Jacobs 

 
Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een bericht van verhindering binnen gekomen van Hay Mulders, Jac Kleuskens en Hilske 
Janssen. 
 
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld. 
 
3. VVN. 
VVN is helaas deze avond verhinderd, de volgende vergadering 17-11-2010 om 19.00 uur beginnen 
we in samenwerking met bewoners straat, ouderraad en overige betrokken partijen te kijken naar de 
verkeersonveilige situaties in America, met  name de Past. Jeukenstraat, Zwarte Plakweg en de 
Nusseleinstraat. Karin en Piet zijn als dorpsraad afgevaardigden hierbij aanwezig. Verzoek aan een 
ieder om bij de vergadering van 17-11-2010 aanwezig te zijn. 
 
4. Aandachtspunten politie. 
Marco heeft maar van 6 personen een reactie gehad, Marco heeft de belangrijkste punten verzameld: 
Snelheid: diverse straten zijn genoemd zoals Nusseleinstraat, Pastoor Jeukenstraat, Lorbaan, Gerard 
Smuldersstraat, Kabroekstraat, Zwarte Plakweg, Griendtsveenseweg, Midden Peelweg 
Alcoholcontrole: Bij Boems Jeu, Station America, Golfhorst en kantine AVV. 
Verlichting: veel scheve lantaarnpalen, fietsers zonder licht (campagne goed licht inzetten) 
Overlast jeugd: speelplaats (is niet bestemd voor gebruik na schooltijden) en skatebaan in de gaten 
houden. Met oud jaar veel rotzooi ivm vuurwerk, jeugd aanspreken om zelf rommel op te ruimen. 
Milieuzaken: zwerfvuil, afval bij zitbanken 
Diversen: telefoneren in auto, parkeerproblemen Nusseleinstraat en Pastoor Jeukenstraat, 
vrachtverkeer uit het centrum, ontbreken rode fietssuggestiestroken, veel ongelukken kruispunt 
Hofweg/Oude Peeldijk/Kannegietweg en kruispunt  Oude Peeldijk/Speulhofsbaan, onoverzichtelijk 
kruispunt Schiksedijk/Kabroekstraat. 
Voorlichting geven aan Polen over voorrangsregels Nederland, gelijkwaardige kruisingen. 
Registraties en metingen die bekend zijn bij politie moeten ook meegenomen worden. 
Overzicht wordt samengesteld en doorgestuurd naar de politie. 
 
5. Verslag vorige vergadering d.d. 8-9-2010.  
Karin heeft contact gehad met de gemeente: Wiel Hegger gesproken, lijstje maken met punten die 
betrekking hebben met verkeerszaken, advies is om 2 keer per jaar contact op te nemen met de 
gemeente om de verzamelde punten door te lopen. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
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6. Dorpsplan (Buurtcafé America 15-11-2010) 
Herziening van DOP en DOV wordt dmv een buurtcafe ingezet. In aan de Brug wordt deze avond 
gehouden, Jac Sluijters van Synthese is hierbij als begeleiding aanwezig. Er worden een 8 tal posters 
opgehangen in het dorp om mensen uit te nodigen voor deze avond.  
24 oktober is de manifestatie Kom in Aan de Brug, waar de dorpsraad aanwezig zal zijn om punten te 
verzamelen die meegenomen worden voor het buurtcafe. 
Medewerking van de dorpsraadleden wordt gevraagd voor 24 oktober, Chantal en Ellen zullen de 
werkgroep komen ondersteunen gedurende de middag. 
 
7. Ingekomen- en verzonden stukken. 
De lijst wordt doorgenomen. 
Marco en Chantal nemen contact op met Hay M. om samen na te denken over zijn voorstel om RH te 
bedanken. 
MKB actie week van het pinnen: een goed doel binnen dorp benoemen: Oud America wordt 
voorgedragen als goed doel. 
 
8. Lopende zaken 
Gezondheidscentrum: Chantal geeft uitlleg, hoofd  participanten zijn bekend, lokatie en financiering 
worden geregeld, 2 november tekenen participanten voor accoord en wordt de stichting opgericht. 
Alles loopt op rolletjes, streven is medio 2012 het gezondheidscentrum gereed te hebben. 
Bieb; geen verdere ontwikkelingen bekend. 
America in het Groen; volgende vergadering is 11-11-2010, 27-11-2010 is de uitgifte van bomen. 
KBO heeft met synthese overleg gehad inz. onderhoud groen om daar een groep voor op te richten. 
Op 24 oktober en 15 november inventariseren of er interesse is om een groengroep op te richten. 
Kijk in de wijkdag is bezocht door Bart en Marco, de dag was georganiseerd door Wonen Horst, het 
project de Smidse is bezocht, verder is het  Rubensplein en  een nieuw zorgcomplex in Sevenum 
bezocht. 
 
9. Foto maken van alle dorpsraadleden 
Helaas zijn we niet compleet, wordt alweer verschoven. 
 
10. Rondvraag. 
Wiel: nieuw boerenbedrijf wordt gevestigd op voormalige grond van de Golfhorst, dit ter info. 
Hay E.: vaststellen agenda is een punt wat beter geschrapt kan worden, Chantal vult aan dat de 
ingekomen stukken beter naar achteren geschoven kunnen worden, dit om overlappingen met 
lopende zaken te voorkomen. 
Anton: mooi paadje langs de beek gekomen van trapveldje naar Jong Nederland America, echter er is 
geen licht. Hay M. neemt dit punt van de verlichting mee in America in het groen. 
Fietspad langs Meteriksebaan is prachtig echter het ligt weer constant vol met kiezel, Karin neemt dit 
punt op. 
Hay M: verharde paadje bij volkstuintjes naar Jong Nederland America is gevaarlijk, er liggen veel 
kiezels, ook dit punt neemt Karin op.  
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


