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Aanwezige leden: Marco Hesp, Toos Tielen, Geert Vogelzangs, 
Frank ten Doeschate, Hilske Janssen 
Adviseurs: Hay Engels, Bart Engels 
Gasten: Lei Ummenthun, Piet Swinkels 
Afwezig m.k.:  Anton de Wit, Hay Mulders, Karin van Rengs, 
Ellen Jacobs, Ruud Baltussen; Wiel Berden en Chantal Versleijen 
later 
Afwezig z.k.: Pieter vd Homberg 
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 zijn berichten van 
verhindering binnengekomen van Ellen Jacobs, Anton de Wit, Hay Mulders, Karin van Rengs, Ruud 
Baltussen. Wiel Berden en Chantal Versleijen zijn later. 
   
2. Vaststellen  agenda 
Lei licht zijn punt toe: Het is voor ondernemers, ook in America, steeds moeilijker om hun zaak 
rendabel te houden. Een argument voor het halen van boodschappen elders is dat het halen van alle 
boodschappen in éénmaal het gemak dient. Ook wordt wel gezegd dat het elders goedkoper is; 
echter dat betreft per inwoner maar kleine bedragen. Al jarenlang neemt de omzet langzaam af. 
Extra omzet vanuit de parken is niet bijzonder groot. 
Het Graan- en Productschap zegt dat er ook kleine plaatsen zijn waar de gemeenschap de eigen 
ondernemers sterk steunt en in stand houdt.  
De ondernemers van bakkerij en supermarkt vragen de Dorpsraad om hier wat aan te doen richting 
de gemeenschap.  
Marco benadrukt dat de Dorpsraad het belang van de ondernemers zeker ziet, maar ziet niet de 
oplossing in een flyer van de Dorpsraad (of iets dergelijks). Hij vraagt de aanwezigen om goede 
ideeën. Geert heeft een artikel doorgestuurd waarin benadrukt wordt dat alle diensten idealiter in 
één gebouw verzameld zouden moeten zijn. 
Marco heeft met Jac Sluijters van VKKL en Synthese gesproken. Er zouden namelijk projecten in 
andere dorpen zijn geweest om winkels te behouden voor de gemeenschap. We kunnen leren van 
bestaande ervaringen.  
Voorstel is om in afwachting van de input van Jac, in afwachting van het maken van een 
samenhangend plan van aanpak, wat in het Peelklokje te zetten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van 
deze Dorpsraadvergadering: dat dit punt is besproken omdat het een belangrijk punt is in ons 
Dorpsplan (DOP). Dat het erg belangrijk is dat de gemeenschap gezamenlijk de ondernemers uit het 
dorp in stand houdt. 
Ook schijnt er wat te hebben gestaan in de krant van 9 juni over sluiting van een buurtsuper. 
Misschien valt zo’n stuk te kopiëren en in het Peelklokje te zetten, met de boodschap dat we niet 
willen dat in America de ondernemers ter ziele gaan. 
Afgesproken dat Marco en Lei contact hebben met elkaar zodra informatie van Jac is ontvangen.  
  
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 16-05-2012 
Mbt punt Jongerenkaravaan/ Wilde Plannen: In het verslag ontbreekt dat jeugd wordt geïnterviewd 
in plaats van alleen gefilmd. 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notuliste. 
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4. Lopende zaken 
• Wilde Plannen: Er zijn vragen doorgestuurd aan ons voor hun voorbereiding van de 

acties in ons dorp. Deze worden doorgenomen. Daarnaast wordt gevraagd om 
Dorpsraadleden die contactpersoon zijn bij het filmen. Toos wil dit samen met een 
collega-Dorpsraadlid wel op zich nemen. Misschien nog iemand van de afwezigen? 
 

• Gezondheidscentrum: Nog niet veel nieuws te melden. Woonwenz is nog met de 
gemeente in gesprek. Vanuit de school wil men graag meedenken mocht de locatie 
inderdaad bij de school worden. 
 

• Aanplant rond de welkomstborden: Is gestart met het grondwerk. Veel aanwonenden 
van betreffende straten willen wel meehelpen met het bijhouden/onderhoud. 
 

• Kermisoverleg: Niemand heeft meer nieuws vernomen en Pieter is afwezig. Ellen en 
Hilske zijn betrokken bij de kleurplatenactie. 
 

• Jaarverslag 2012 Participatieplatform Horst aan de Maas : Geen vragen of 
opmerkingen. Hieronder vallen verschillende complexe onderwerpen. Als een keer 
zo’n stuk informatie wordt ontvangen, dan is het niet begrijpelijk.  
Hilske gaat 25/6 met Ruud naar de bijeenkomst over de kanteling van de WMO. 
 

 
5. Ingekomen/uitgaande stukken 
Naast de al behandelde onderwerpen werden de volgende ingekomen stukken nog 
behandeld: 

• Hay heeft gemaild dat op zijn melding dat het wegdek van de Kerkbosweg kapot is, 
direct actie is gevolgd.  

• Marco is naar een themabijeenkomst geweest op de Floriade, dat er fondsen zijn 
om de leefbaarheid te stimuleren vanuit het dorp. Hij heeft aangegeven dat het 
punt van verantwoordelijkheid (dorp of gemeente) een belangrijk punt is. 

• De financiering van de fietsroutekaart is akkoord voor het lagere bedrag. Bart 
oppert nog contact op te nemen met een tourismeplatform voor NoordLimburg. 

• Er is een uitnodiging gekomen voor een VKKL café in de Turfhoeve. Nog niemand 
heeft zich aangemeld. 

• Er worden mountainbikers gevraagd om input te geven voor het maken van 
mountainbikeroutes in de Schadijker Bossen. Er wordt met enkele mensen contact 
opgenomen. 

• Er wordt definitief geen subsidie verstrekt voor de AED-cursussen die hier worden 
gegeven. Dat wil zeggen dat iedereen naar Venlo moet voor herhalingslessen. 

• De GNCA heeft vrijwel hetzelfde bedrag opgeleverd als andere jaren. 
• Mail Duurzaam Horst aan de Maas over energiebesparing> geen gegadigden voor 

de bijeenkomst op 26/6 . 
 
12. Mededelingen 
Geen mededelingen. 

 
13. Rondvraag / sluiting 

Geen.  
 

Marco sluit de vergadering. 


