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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Toos Tielen,  Wiel 
Berden, Frank ten Doeschate ,Piet Swinkels, Jac Kleuskens, 
Pieter van den Homberg 
Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Joep Sonnemans, Jan Wijnands, Math van Rengs 
Afwezig m.k.:  Hilske Janssen, Bart Engels, Chantal Versleijen, 
Hay Engels ( komt later), Anton de Wit, Geert Vogelzangs, Ruud 
Baltussen 

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 van Hilske Janssen, Hay Engels, Bart Engels, 
Ruud Baltussen, Chantal Versleijen, Ruud Baltussen, Geert Vogelzangs. 
  
2. Vaststellen  agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 16-01-2013 
Mededeling punt 3:wat wordt er bedoelt met route cultureel erfgoed?;dit heeft te maken met het 
fietspad langs de Zwarte Plakheide richting de Peel. 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notuliste. 
 
4. Lopende zaken, actuele zaken zoals: 
 
* Evaluatie balgooien: 
Er waren weinig kinderen en maar 2 paren die bal gooiden. 
In Hegelsom zijn ook stellen die zijn gaan samenwonen en die bal gooien, is dit misschien 
ook iets om in America in te voeren? De dorpsraad is echter voorstander om de traditie in 
ere te houden en toch alleen gehuwden laten balgooien. In november punt terug laten 
komen op de agenda om dan te bekijken hoeveel getrouwde stellen er zijn en dan 
eventueel bekijken of we toch besluiten om samenwonenden mee bal te laten gooien. 
 
* Gezondheidscentrum America: 
In januari j.l. is er een gesprek geweest met wethouders die erg positief staan ten 
opzichte van het gezondheidscentrum. Ook is er een gesprek geweest met Woonwenz. 
Een vervolggesprek met Woonwenz is gepland voor 6 maart. 
 
*De kracht van America: 
Dit is een nieuwe werkgroep, die bestaat uit leden van de cliëntenraad van het 
gezondheidscentrum, afvaardiging van de dorpsraad, Hay Engels en synthese. Er wordt 
gekeken wat de kracht van America is en wat de behoefte is bij de mensen (ook mbt de 
zorgkracht) en wat mensen kunnen bieden. 
De cliëntenraad heeft een burgerpanel opgericht die mee willen werken. Er zal een 
vragenlijst verspreid worden onder het burgerpanel. Op 25 februari a.s. wordt er tijdens 
de informatieavond nadere toelichting gegeven. 
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Naast de vragenlijst komt er ook een dorpsdagboek, een 15 tal blanco boeken zullen 
verspreid worden onder de mensen en daarin kunnen mensen hun hart luchten over 
America: Wat mis je/ wat is er goed/ wat wil je graag veranderen/ waar ben je trots op, 
etc. Het boek circuleert dan onder de mensen, er zijn diverse leeftijdscategorieën 
waaronder het boek circuleert. 
 
* Zwarte Plakheide:  
De gemeente heeft ingestemd met de opwaardering van het project van de Zwarte Plak. 
Er wordt binnenkort een informatieavond gepland. 
 
* Jaarverslag 2012 en financieel jaarverslag 
Het jaarverslag en financieel jaarverslag wordt zeer duidelijk gepresenteerd door Marco. 
Verder wordt in de vergadering besloten dat Pieter dit jaar in de kascommissie komt en 
dat Chantal hierbij aansluit en dat volgend jaar Frank samen met Chantal in de 
kascommissie komt. 
 
5. Ingekomen, uitgaande stukken. 
* Mestverwerkingsbedrijf Willems;  
Er is een brief naar de gemeente gestuurd met onze vragen en bedenkingen. 
Hay Mulders oppert dat het verstandig is om een info avond te organiseren met Willems, 
Gemeente en provincie om over het nieuw op te richten bedrijf te discussiëren. 
25 februari is er een info avond van de Reindonk in het Gemeenschapshuis, de dorpsraad 
kan hier niet aanwezig zijn i.v.m. de vergadering van het gezondheidscentrum. 
 
6. Mededelingen/ rondvraag. 
Verzoek van Anton; hoe staat het met de knolcyperus?  Als er graafwerkzaamheden 
plaats gaan vinden ivm  woningbouwwerkzaamheden  aan de Wouterstraat hoe staat het 
dan met de grond?  
Er wordt een bericht naar de gemeente gestuurd met onze bezorgdheid hierover. 
 
De volgende vergadering van 13 maart is Marco later en Hilske afwezig, Ellen zit de 
vergadering voor en Toos notuleert.  
 
Toos geeft aan dat ze graag meer leden in het bestuur van de dorpsraad ziet. Marco geeft 
aan dat het bestuur ook graag ziet dat er een uitbreiding komt. Ook geeft Marco aan dat 
het wenselijk is dat alle dorpsraadleden zich volledig inzetten bij activiteiten, zodat het 
voor een ieder minder werk met zich meebrengt. 
 
Hay M. vraagt of er een melding gemaakt moet worden van de slechte staat van de 
Saarweg. Er wordt een bericht naar de gemeente gestuurd met de vraag of de Saarweg 
verhard kan gaan worden, ook met het oog op het nieuwe bedrijf dat daar gevestigd is. 
Ook is de Wachtpostweg en Saarweg in slechte staat doordat er zoveel vrachtverkeer 
overheen gaat. 
 
Hay M.: De paaltjes die op het  einde van Kabroekstraat staan hebben weinig effect, de 
auto’s rijden nu over het grasveld. Wordt een bericht gestuurd naar de gemeente om te 
bekijken of de paaltjes eventueel verwijderd kunnen worden. 
 
 
7. Afsluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

 
 

Marco sluit de vergadering. 


