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Aanwezige leden: Ellen Jacobs, Marco Hesp, Geert Vogelzangs, 
Anton de Wit, Chantal Versleijen, Wiel Berden, Frank ten 
Doeschate, Toos Tielen, Pieter van den Homberg, Hilske Janssen  
Adviseurs: Bart Engels, Hay Engels, Hay Mulders, 
Gasten: RK kerkbestuur parochie H. Jozef, parochieraad St. Jozef, 
ouderraad b.s. de Wouter, tennisclub America, jeugdcomité 
America, stichting “Aan de brug”, oranje comité America, jong 
Nederland America, O.J.C. Cartouche, Saturday night club, 

vrouwen beweging America, K.B.O. afd. America, buurtvereniging “de Zwarte Plak”, RABO-bank 
Maashorst, buurtvereniging ’T Turfhopke, comité Boerenbruiloft, Toneelvereniging de Vrije Spelers, 
Kinderkoor de Peelpareltjes, gemengd koor Cantaremos, st. werkgroep Oud America, A.V.V. afd. 
senioren, A.V.V. afd. jeugd, A.V.V. afd. veteranen, Zanggroep My Way, A.V.O.C., Korfbalvereniging 
Erica, postduivenvereniging De Valk, Bijenbond St. Ambrosius, land. Ruitervereniging De 
Paardenvrienden, redactie Peelklokje, stichting Peelmuseum America, PSZ de Notedop, eetpunt 
America, werkgroep America dat Stiët 

DORPSRAAD 

AMERICA  
p/a E. Jacobs   

Afwezig m.k.: Muziekvereniging St. Caecilia; Marion Schreurs, gezamenlijke Nationale Collectes; 
Maartje Houben, Dorpsraad; Karin van Rengs, De Zonnebloem afd. America; Maria Donkers.  
Afwezig: Ruud Baltussen, Golfcomplex Golfhorst, Carnavalsvereniging de Turftreiers,st. 
Evenementen Mekkeluk Zat,Ondernemers Vereniging America, Dartclub Boëms Jeu, stichting 
Gemeenschapshuis, Joekskapel Mekkeluk Zat America, Biljardclub Ouderen, Biljardclub Boëms Jeu, 
buurtvereniging de Perdsvotten i.r., Biljardclub den Tref, hengelsportvereniging de Put, 
Handboogschutterij Ons Genoegen, Buurtvereniging Hofweg, intochtcomité Sinterklaas, basisschool 
De Wouter, dartclub Station America 
Notulist: Hilske Janssen 
 
Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
1. Opening en berichten van verhindering.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een bericht van verhindering binnen gekomen van muziekvereniging St Caecilia; Marion 
Schreurs, gez. Nat. Coll.; Maartje Houben, Dorpsraad; Karin van Rengs, De Zonnebloem afd America; 
Maria Donkers. 
 
2. Verslag vorige vergadering d.d. 8-9-2010. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
3. Presentielijst en lijst van verenigingen en stichtingen in America. 
De lijst wordt doorgenomen en Hay Mulders zal de evt. wijzigingen of aanvullingen doorvoeren. 
 
4. Activiteitenoverzicht verenigingen/stichtingen 2011 en terugblik 2010. 
Al 2 maal was de inzameling klein gevaarlijk afval misgelopen; er is beterschap beloofd. 
Voorgesteld wordt om de Vrije markt te verzetten naar 5 juni, echter valt dan samen met activiteiten 
voetbalclub. Overlegd wordt hoe dit te wijzigen. Ook opletten op samenvallen van de 
wandeldriedaagse en vaderdag. Verenigingen zoeken onderling contact over de planning. 
De gezamenlijke nationale collecte is wb datum nog niet vastgelegd. 
Zijn er jubilea in 2011? De ruitervereniging bestaat 40 jaar en wil dit in augustus vieren. 
Voetbalveteranen bestaan 50 jaar. Alvast gefeliciteerd! 
 
 



 - 2 - 

5. Evaluatie Peelklokje 2010. 
Volgend jaar is de 25e jaargang. Hay wil proberen in Maart het allereerste Peelklokje aan het 
Peelklokje toevoegen, dat lijkt erg leuk. De ondernemers van toen worden aangehaald. 
Peelklokje draait goed. Hebben veel vrijwillige bijdragen gehad (ruim €2700). 
De oplage is 855 stuks; buiten America worden o.a. exemplaren gestuurd naar de gouverneur en 
pastoor Heidendael. Ook worden er exemplaren via internet naar geëmigreerden gestuurd. Er worden 
reacties ontvangen als het Peelklokje laat komt; het wordt dan duidelijk gemist. 
Aub letten op uiterste inleverdatum kopij. 
 
6. Terugblik 2010, vooruitblik 2011 Dorpsraad. 
2010: kernpunten:  
Club vd toekomst :hadden ambitieuze plannen die op dit moment niet financieel haalbaar bleken. 
Plannen opgeschort tot er weer mogelijkheden komen. Nu zijn er serieuze plannen van samenwerking 
korfbalclub met de voetbalvereniging. 
Woningbouw. 
Herinrichten Kabroeksebeek (vandaag positief bericht vanuit het waterschap;  ontwikkeling van een 
deel van de beek gestart zal worden) 
Veilige fietsverbindingen (tractorsluis Schiksedijk is vertraagd door werkzaamheden 
bergbezinkbassin, uitvoering begin 2011. Er wordt een opmerking gemaakt mbt zorgen over 
vrachtwagenbewegingen door het dorp als gevolg van de afsluiting. 
Computercursus voor senioren (verloopt voorspoedig). 
Opstarten zorgcentrum (toelichting Jan van Dongen in deze vergadering). 
America in het Groen (veel projecten zijn opgepakt in openbare ruimte en bij particulieren). 
Bouwen In Eigen Beheer (er zijn 8 belangstellendeH). 
Dorpsraad (afscheid van leden, nieuwe aanwas van leden, bezig met herziening Dorpsplan nav 
discussies in Buurtcafé America, bespreking in deze vergadering). 
Balgooien. 
Gezamenlijke nationale collectes. 
Kleurplatenwedstrijd kermis. 
Verdere acties: 
Verbetering putdeksel Zwarte Plakweg. 
Turfsteker in keramiek vervangen door brons op het plein. Keramieken versie is bij het Peelmuseum 
geplaatst. 
Tour d’n Helm – toneelstuk op ’t Turfstèkersplein. 
Buurtcafé America. 
America dat Stiët –werkgroep om Rowwen hèze te bedanken met een blijvende herinnering. 
 
2011 
Het Dorpsplan wordt herzien. De presentatie van het dorpsplan vindt plaats in de vergadering van 
april 2011 aan college van B&W. 
Woningbouw. 
Veilige fietsroutes. 
Herinrichten Kabroeksebeek. 
Zorgcentrum. 
Veilige verkeerssituaties mbv Veilig Verkeer Nederland (er worden nog werkgroepleden gezocht die 
zich hiervoor willen inzetten). 
Groengroep America -inwoners die het openbaar groen gaan onderhouden. 
 
Marco krijgt een compliment over de goede presentatie. 
 
7. DOP= Dorpsplan 2011, 
De aanvullingen uit de vergadering zijn verwerkt in het actieplan. 
 
8. Lopende zaken 
Leden gezocht voor Groengroep en voor een werkgroep die met VVN samen aan veilige 
verkeerssituaties gaat werken. 
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9. Gezondheidscentrum 
Jan van Dongen vertelt over het proces om te komen tot een gezondheidscentrum in America. De 
Gebruikersadviesgroep is een goede manier gebleken om samen met inwoners van America een 
missie en visie te formuleren. Op 18/1/11 wordt deze opgeheven.  
Er wordt een stichting opgericht voor het beheer, en het zorgen voor werken volgens visie. De 
voorzitter wordt Ben van Essen, iemand met veel ervaring en interesse in het gezondheidscentrum.  
De gemeente wil helpen en ondersteunen. De financier die gaat bouwen is Wonen Horst. 
Er zijn participanten die in het centrum gaan werken: dokter, apotheek, fysiotherapie, de Zorggroep, 
mondhygiëniste. Een tandarts wordt nog gezocht. Ook wordt Jan benaderd door andere disciplines. 
Wachtkamer en overlegruimten etc worden gezamenlijk gebruikt. 
Fysiotherapeuten willen graag gezamenlijk met verenigingen een sportzaal gebruiken; wie weet lukt 
het dat te realiseren. 
Naam; “In de kern gezond”. 
Start van de bouw: komend jaar. Streven is om het centrum juli 2012 te openen. 
Waar: De locatie is nog niet zo definitief dat het hier genoemd kan worden. 
Weet iemand nog evt deelnemers, dan houdt Jan zich aanbevolen om contact te leggen of een tip te 
geven. 
Een WMO-loket komt er niet, wel zal samenwerking rond de WMO zeker intensief zijn. 
 
10. Agendapunten verenigingen/ stichtingen. 
Geen doorgegeven. 
 
11. Mededelingen. 
Geen. 
 
12. Rondvraag. 
Hay M: bezetten bestuur stichting Aan de Brug is moeilijk. Graag allen nadenken over evt geschikte 
mensen hiervoor. 
Lies de Swart: fijn dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan haar verzoek om het naambordje bij 
de vreemde vogels beter leesbaar te plaatsen. 
Henk Litjens: parkeren aan een van de zijden van de Wouterstraat; zijn hier nieuwe plannen voor? 
Reactie: De gemeente staat open voor goede plannen vanuit burgerinitiatieven. De dorpsraad kan dit 
bekrachtigen. 
Lies de Swart: Zijn ook hiervoor prioriteitsgelden van de Dorpsraad in te zetten? Reactie: Ja, voor 
een deel van een financiering, niet voor enorm grote bedragen. 
Gijs van den Munckhof: Het is vreemd dat er een berkenboom is afgezaagd vlakbij zijn woning. 
Reactie: Neem aub zelf contact op met de gemeente. En:mbt schoonmaken trottoirs na sneeuwval 
stelt hij voor een oproep in het Peelklokje te zetten. Reactie: Dit hoeft niet, want is sowieso een 
burgerplicht of morele plicht. 
 
13. Sluiting.. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 


