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

Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
1. Opening en berichten van verhindering 
De waarnemende voorzitter, Hilske, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van Marco Hesp, Hay Engels, Geert 
Vogelzangs, Ruud Baltussen. 
  
2. Vaststellen  agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Aan de agenda wordt toegevoegd glasvezel 
buitengebied. 
 
 
3. Notulen vergadering 13-03-2013. 
Deze zijn goedgekeurd. 
Hay M. stuurt nog informatie door van LVVK dorpsvernieuwingsprijs. 
 
 
4. Gezondheidscentrum 
Jan van Dongen licht een en ander toe. Het gezondheidscentrum komt er definitief en 
wordt op de locatie van de speelplaats van de basisschool gebouwd door Woonwenz.  
Pionieren met patiëntenparticipatie loopt. Jan heeft vandaag een positief gesprek 
gehad met een tandarts. De vraag van de tandarts is of er vraag is naar een tandarts 
in America? Hoe kan dit geïnventariseerd worden? Misschien is het mogelijk om een 
enquête te houden onder de inwoners van America en daar te peijlen of er behoefte is 
aan een tandarts. 
 
 
5. Kracht van America 
Enquête aan burgerpanel is verstuurd. 
Eind april zullen 20 dorpsdagboeken gaan circuleren in America. Er zijn 3 leeftijdscategorieën 
die de dorpsdagboeken zullen gaan vullen. 
Hilske is samen met Jan Driessen naar een zeer boeiende zorgconferentie geweest in 
Hoogeloon . Hilske licht nog een en ander toe over de cliëntenraad; er zijn onlangs 2 
aspirant leden toegetreden tot de cliëntenraad. 
Omtrent het gezondheidscentrum zijn er veel dromen en het is de vraag of er in het 
dorp breed de behoefte is om deze dromen in een actie om te zetten. Denk hardop en 
kom met ideeën, nu kan het nog besproken worden en eventueel ingezet worden bij 
de verwezenlijking van het gezondheidscentrum. 
Er wordt voorgesteld om op korte termijn een informatie- en discussieavond te 
organiseren  waar deze dromen (bv over een multifunctioneel 
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dorpsontmoetingscentrum) besproken kunnen worden. In de vergadering wordt 
besloten dat er in mei een avond georganiseerd wordt waar de dromen geuit kunnen 
worden, dit wordt door de dorpsraad georganiseerd. 
 
6. Wilde Plannen, aanvraag prioriteitsgeld voor nog op te richten Stichting 
De organisatoren van Knuffelbeer hebben een aanvraag ingediend om een stichting op 
te richten. Ze willen activiteiten organiseren en daarvoor een stichting oprichten. Als 
blijkt dat er nog een lege stichting is wordt deze gebruikt en anders wordt er een 
nieuwe stichting opgericht. Hay M. kijkt na of er nog een lege stichting is.( bericht 
ontvangen zelfde avond van Hay M. oude stichting is in 2009 opgeheven). De 
vergadering gaat akkoord met het inzetten van prioriteitsgeld voor de kosten die dit 
met zich meebrengt.  
Ook zal de dorpsraad nauw betrokken worden bij het opstellen van de statuten indien 
er een nieuwe stichting opgericht wordt. Toos wordt gevraagd om hierbij aanwezig te 
zijn gezien haar expertise. 
 
7. De Zwarte Plakheide 
Geen verder nieuws, binnenkort volgt een informatiebijeenkomst. 
 
 
8. Evaluatie Kermis 2012 
Pieter licht toe dat de evaluatie enkele weken geleden heeft plaatsgevonden.  
Een inwoner had moeite met het plaatsen van de tent recht tegenover zijn woning, hij 
was niet ingelicht. Er wordt nog naar een passende locatie voor de tent gezocht. De 
overlast van de jeugd was zeer gering. De kermisexploitanten waren niet gelukkig dat 
de ruimte kleiner was en dat de attracties beveiligd moeten worden tot ’s morgens 
vroeg. De kermisexploitanten eisen dat er bewaking komt. 
Er wordt gevraagd of de vergadering akkoord gaat om desnoods met de 3 partijen de 
beveilingingskosten te gaan betalen. De vergadering gaat akkoord indien alle partijen mee 
betalen; nl. horeca, kermisexploitanten en dorpsraad. Pieter koppelt dit terug naar de 
betrokken partijen. De loterijen en kleurwedstrijd gaan ook in 2014 door. 
 
9. Nog te bepalen thema buurtcafé najaar 2013 
Eind mei wordt er een buurtcafé/informatieavond omtrent het gezondheidscentrum 
gehouden die door de dorpsraad georganiseerd gaat worden. Eind mei bekijken of er 
alsnog een buurtcafé in het najaar georganiseerd wordt. 
 
 
10. Nieuwe lantaarnpalen Caceaciliahof (aanvraag prioriteitsgelden) 
In totaal gaat ’t om 14 lantaarnpalen. 
In de vergadering wordt gemeld dat er eerst bij de Gemeente navraag gedaan moet worden 
door de bewoners van het Caeciliahof met betrekking tot vervanging van de palen en met 
betrekking tot de kosten. Aanvraag wordt niet in behandeling genomen omdat het niet het 
algemeen belang van America dient. 
 
 
11. Afsluiting laatste vergadering in juni 
Idee wordt geopperd om naar Peter van Dijck groenteverwerkingsbedrijf te gaan kijken, Anton 
informeert of dit mogelijk is. Nadere invulling van de avond kan zijn een na-borrel met hapje bij 
Anton en Petra. 
 
12: Ingekomen/uitgaande stukken: 
Vraag van de vergadering is om de volgende vergadering Willems uit te nodigen om 
een en ander toe te lichten.  
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13: Mededelingen/Rondvraag: 
Twee dorpsraadvlaggen aangeschaft. 
KVK komt niet op locatie (Wet en regelgeving), de verenigingen en stichtingen worden 
nog hierover ingelicht. 
Water bij de Lisdodde, verzoek van de vergadering is om Jantonn te vragen om de 
situatie te herstellen (actie Marco) 
Glasvezel buitengebied: De dorpsraad staat positief ten opzichte van aansluiten van 
het buitengebied, een reactie wordt gemeld aan zowel de gemeente als aan het CDA. 
In het dorpsradenoverleg is besproken dat de gezamenlijke collecte in 2014 in week 
15 (april) gehouden wordt, Swolgen blijft in de eigen week collecteren en 
Griendtsveen heeft (nog) geen gezamenlijke collecte. 
 
De kledingcontainers die er nu staan zijn fel van kleur en deze worden aangepast in 
neutrale kleuren. 
Piet Swinkels is naar de afvalverwerkingsdag in Blerick geweest, dit was zeer 
interessant. 
Nieuwe aanplant Slik: diverse heiplantjes zijn verdwenen. 
Hay M. is er nog nieuws rond het bouwen in eigen beheer? Hilske licht toe dat er in 
het dagelijks bestuur overleg 2 heren zijn geweest van B&B die op 23 april op een info 
avond komen bezoeken om het een en ander uit te leggen. Zij geven dan uitleg over 
hun diensten die zij als bedrijf kunnen leveren 
 
 
14: Afsluiting. 
De vice-voorzitter, Hilske, sluit de vergadering. 
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