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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Toos Tielen, 
Pieter van den Homberg, Geert Vogelzangs, Wiel Berden  
Adviseurs: Hay Engels, Hay Mulders 
Gasten: Ruud Baltussen, Piet Swinkels, Jac Kleuskens 
Afwezig m.k.:  Hilske Janssen, Karin van Rengs, Frank ten 
Doeschate, Bart Engels, Chantal Versleijen, Anton de Wit 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
1. Opening en berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn berichten van 
verhindering binnengekomen. Hay Mulders komt wat later.  
  
2. Vaststellen  agenda 
Agendapunt 4 wordt gewisseld met agendapunt 3. 
 
3. Gezondheidscentrum 
Jan van Dongen  geeft een toelichting over de stand van zaken. Er is wat radiostilte opgetreden 
omdat Wonen Limburg zich teruggetrokken heeft. Wonen Limburg beroept zich op Europese 
regelgeving en heeft besloten om zich als partij terug te trekken. Er was een intentieovereenkomst, 
deze is inmiddels beëindigd. Er is echter wel een draagvlak in dorp en ook bij de gemeente. De 
gemeente heeft het gezondheidscentrum in contact gebracht met woningbouwcorporatie Woonwenz 
uit Venlo.  Het antwoord van Woonwenz, of ze wel of niet in zee gaan met het gezondheidscentrum, 
komt op korte termijn. 
Nieuw is dat er onderhandelingen zijn met een tandarts en een mondhygiëniste. De gemeente is 
zeer positief en ondersteund het gehele project van harte. Er hebben zich ook al mensen gemeld die 
zitting willen nemen in de cliëntenraad. De zorgvraag en zorgkracht zijn in beeld gebracht door 
Fenna Boldink, zij heeft een project in de veenkolonie gedaan om te kijken wat voor een zorgmodel 
er nodig is in een bepaald gebied. Hoe kan de cliëntenraad ingericht worden? Daar zijn enkele 
mensen (w.o. Hay Mulders, Hilske en Jan Driessen) mee bezig om dit te onderzoeken. Er zijn nog 
mensen nodig die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten. Het is belangrijk dat er eerst gekeken wordt 
wat een cliëntenraad daadwerkelijk gaat doen. 
 
4. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 14-03-2012 
Het antwoord van de gemeente ontbreekt nog over woningbouw in ’t Slik, wordt nagevraagd. 
Verslag wordt verder goedgekeurd. 
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5. America in het Groen 
Per 1 april is het project America in het Groen officieel afgesloten. Op donderdag 5 april hebben de 
commissieleden dit op gepaste wijze gevierd. Hay Engels gaf een samenvattende  
PowerPointpresentatie. Een boeiende presentatie over wat er zoal is gerealiseerd in America. 
Iedereen wordt van harte bedankt voor de inzet. Het project heeft in totaal 4 jaar gelopen en er zijn 
heel wat mooie dingen verwerkelijkt. 
 
6. Afsluiting vergadering, activiteit? 
De dorpsraadvergadering van juni is verplaatst van 13 naar 14 juni. Dit is tevens de jaarafsluiting. 
Voorstel is om het zomerseizoen af te sluiten bij De Golfhorst en dan tevens een bezoek “op de 
berg” te brengen. Marco neemt dit op met De Golfhorst. 
 
7. Agendapunten vergadering mei 
Wordt nader bekeken door Marco. 
 
8. Lopende zaken 

• Aanplant Caeciliahof en Gerard Smuldersstraat/Pastoor Jeukenstraat is klaar. 
• Aanpassing Nusseleinstraat bij de Spar is ook gereed. 
• Zuringspeel bijeenkomst is gepland op woensdag 18 april om 19.30 uur. 
• Peelheideroute, bordjes zijn geplaatst. 
• Aanplant rond de welkomstborden, de planning wordt ingezet. 
• Welkomstborden zijn opnieuw bevestigd, met speciale dank aan Jac Keijsers. 
• Overlast trein; blijkt dat er een bout afgebroken is van het treinspoor, dit zou op 

korte termijn weer gerepareerd  worden. 
• Kermisoverleg; Pieter neemt  deze week nog contact op met Wim Versleijen. 
• DRO wordt komende week bezocht door Marco en Toos. 

 
9. Ingekomen/uitgaande stukken 

• Vergadering WMO bijeenkomst op 12-04-2012, Toos gaat vergadering bezoeken. 
 

10. Mededelingen 
Geen mededelingen. 

 
11. Rondvraag / sluiting 
• Ruud: M.b.t. de tractorsluis Schiksedijk. Als blijkt dat er veel misbruik gemaakt wordt van de 

tractorsluis, dan kan deze nog onvriendelijker gemaakt worden voor auto’s.  
• Jan vraagt verder een advies over loslopende honden die wandelende/rennende mensen 

aanvallen/bijten op straat en/of in het bos. Wat kan gedaan worden om dit te voorkomen? Er 
wordt een bericht gestuurd naar de gemeente met de vraag of dit in het gemeentenieuws 
geplaatst kan worden. Een ander advies is om altijd aangifte te doen bij de politie, als blijkt 
dat je er met de hondenbezitter niet “uit” komt. De hondenbezitter is per slot van rekening 
altijd aansprakelijk voor de gedragingen van zijn of haar huisdier. 

• Hay M.: M.b.t. Afslag Wouterstraat/Putweg. Er wordt niet altijd de weg gevolgd, de 
weg wordt afgesneden. Er is melding gemaakt bij Mart Peeters. 

 
Marco sluit de vergadering. 


