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Aanwezige leden: Marco Hesp, Toos Tielen, Frank ten 
Doeschate, Pieter vd Homberg , Anton de Wit, Ellen Jacobs, 
Hilske Janssen 
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels 
Gasten: Ruud Baltussen, Jac Kleuskens, Math van Rengs, Joep 
Sonnemans 
Afwezig m.k.:  Bart Engels, Wiel Berden, Chantal Versleijen, 
Geert Vogelzangs, Karin van Rengs 
Afwezig z.k.:  
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 Bart, Chantal, Wiel, Geert en Anton. 
   
2. Vaststellen  agenda 
Vastgesteld. 
  
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 12-09-2012 

De notulen zijn vastgesteld, met dank aan de notulist. 
 
4. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 

• Vergaderdata 2013 
Voorstel is rondgestuurd. Het college van B&W kon niet op voorgestelde datum. Zij 
kon wel 9-10-2013, dus het voorstel is om te schuiven naar 9 oktober. 
14 augustus wordt toegevoegd om de vakantie niet te lang te laten duren. 

• Gezondheidscentrum:  
Er wordt onderhandeld over prijzen, die weer directe invloed hebben op de kosten 
voor participanten. 

• Het project “pionieren met patiëntenparticipatie” heeft geld vanuit het 
Maashorstfonds gekregen. 

• Boerenlandschaproutestructuren, waaronder Peelheideroute en Zwarte Plakheide 
Teksten voor informatieborden worden opgesteld. Teksten voor folders zijn klaar. Er 
wordt gekeken hoe de verschillende routes “aan elkaar te knopen” met verwijzingen. 
De werkgroep Cultureel Erfgoed Zwarte Plak heeft van het Maashorstfonds een 
bedrag van €10.000 ontvangen om plannen te verwezenlijken. 
Informatie over erfbeplanting via het Horster Landschap is misschien iets voor in het 
Peelklokje. 

• Wilde Plannen 
Ook dit project van de VKKL heeft geld vanuit het Maashorstfonds gekregen. 
De avond van de presentatie kwam wat langzaam op gang, maar uit de discussies 
zijn nuttige dingen gekomen. Uit de terugkoppeling: 
Mbt het imago van sommige jeugdigen van America, de toekomst van de soos en het 
positief profileren van America: geopperd werd vooral dingen te gaan organiseren,  
meer samenwerking met andere verenigingen te zoeken.  Verder: mee te doen en te 
denken met andere groepen in America, samenwerking te verstevigen tussen 
groepen en samen dingen (bijvoorbeeld feesten) te organiseren. Geopperd werd 
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activiteiten te ontplooien op Koninginnedag. Mbt de soos werd uitgesproken dat er 
beter gecommuniceerd kon worden over activiteiten en uit te wisselen met andere 
sozen. 
Er komt een verslagje van de avond. Als follow up zal de Dorpsraad als start de spil 
kunnen zijn om mensen bij elkaar te brengen en vervolgens zelf verder samen te 
laten werken. Nu is het zaak de ideeën om te zetten in actie. 
Besloten wordt om dit project vanuit de prioriteitsgelden te bekostigen. Zo geven we 
ook aan het project serieus te nemen. Er wordt in eerste instantie €500 aangevraagd 
dat mede bedoeld is voor vervolgbijeenkomst.  

• Vergadering B&W agendapunten voor 14 november a.s. 
Besproken wordt: project Wilde Plannen, Wonen in America, verkeersstromen en 
verkeersintensiteit, Park de Peelbergen, aansluiting glasvezel, punten Dorpsplan en 
reactie-brief van de gemeente.  

 
5. Vergadering met verenigingen op 12-12-2012, wat voor inhoud geven we aan 
deze vergadering? 
Toelichting vragen mbt de samenwerking voetbalclub en tennisvereniging.  
Toelichting stand van zaken gezondheidscentrum.  
Chantal zou kijken of iemand van de KVK een presentatie kan geven over wetgeving en 
regels voor verenigingen. 
Belangrijk: alleen indien nodig kort actuele dingen van de Dorpsraad bespreken. Niet een 
presentatie houden over wat de Dorpsraad deed, want de vergaderingen zijn altijd 
openbaar. 
Agendapunt “krimp en ontgroening/vergrijzing”: consequenties voor verenigingen. Is er 
behoefte aan/ zijn er mogelijkheden voor meer samenwerking in het algemeen? Hoe 
kunnen we samenwerken om jeugd bij de verenigingen te behouden/betrekken? Dit punt 
is bedoeld om bewustwording te bereiken. 
 
6. Ingekomen/uitgaande stukken 
Naast de al behandelde onderwerpen werden de volgende ingekomen stukken nog 
besproken: 

• De begroting van de gemeente is ontvangen- hierin staat dat er ruimte is voor 10 
woningen in ’t Slik. Ook staat er dat grondverbetering kan worden bekostigd uit de 
verwachte verkoop. We vragen de gemeente volgende maand om opheldering over 
de stand van zaken. 

• Er wordt de cursus “sociale hygiëne” aangeboden aan verenigingen. Joep is 
geïnteresseerd. 

• De reguliere subsidie wordt jaarlijks met 1.5% verhoogd. 
• Uitnodiging bijeenkomst “Plattelandsparlement” op 16 november. Hier kunnen we 

onderwerpen onder de aandacht brengen van politici. 
• De pannakooi is geplaatst op het trapveldje en is de komende 3 maanden in 

bruikleen. Deze wordt al gebruikt. Als dit ons bevalt, dan kan het meegenomen 
worden in het reguliere roulatiesysteem van de gemeente. Informatie is nu nog 
onduidelijk. Eerst kijken we of het bevalt. Indien ja, dan wordt nagevraagd hoe de 
regeling is.  

• Er zijn ook skate toestellen op deze wijze te plaatsen. 
• Inventarisatie pedagogische basisvoorzieningen vanuit de gemeente. We kijken er 

naar in het bestuur. 
• Prioriteitsgelden voor gedenkteken Rowwen Heze zijn toegekend. 

 
7. Mededelingen 

• We hebben een facebookpagina van de Dorpsraad.  
• Marco is benaderd door de gemeente afdeling ouderenwelzijn. Ze zijn aan het 

kijken hoe dagopvang anders georganiseerd kan worden. Ze willen met Dorpsraden 
en bij de dagopvang betrokken vrijwilligers daarover praten. 
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• Marco is bezig geweest met Prorail mbt woekerend onkruid- Japanse Duizendknoop 
langs de Griendtsveenseweg. Ze verwachten volgend jaar hier iets aan te kunnen 
doen. 

 
8. Rondvraag / sluiting 

• Hay M: Iedereen is uitgenodigd tussen 13.00 en 18.00 te komen bij “Kom aan de 
Brug”. De Dorpsraad zal zich daar niet presenteren. 

• Iemand had een collectant aan de deur gehad voor vakantiereizen Rode Kruis. 
Klopt dit? Rode Kruis Nederland doet mee aan de GNCA. Bij twijfel altijd direct de  
politie bellen. 

• Hay E meldt zich af voor volgende vergadering. 
• Joep: Het Waterschap heeft schade aangericht aan bomen door met de grijper 

takken af te breken en heeft de takken laten liggen. Marco heeft de gemeente 
ingelicht. 

• Hilske is volgende vergadering afwezig. 
• Dit najaar zou de boom bij de kiosk teruggeplaatst worden. 
• Munckhofplein en Turfstèkersplein zullen opnieuw ingericht worden iom de 

groengroep-leden die daar werken. Op Caeciliahof en Gerard Smuldersstraat 
worden planten die niet zijn aangeslagen, vervangen. 
 

 
Marco sluit de vergadering. 


