
Verslag vergadering dorpsraad America 
d.d. 11-09-2013 

 
Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Frank ten 
Doeschate, Chantal Versleijen, Wiel Berden, Anton de Wit, 
Pieter van den Hombergh (later), Toos Tielen (later), Hilske 
Janssen 
Adviseurs: Bart Engels 
Gasten:Joep Sonnemans, Dasja Giantsios  
Afwezig m.k.:  Hay Mulders, Hay Engels, Geert Vogelzangs, 
Ruud Baltussen 
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 Hay Mulders, Hay Engels, Geert 
Vogelzangs, Ruud Baltussen. Toos en Pieter zijn later. 
 
2. Vaststellen  agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Notulen vergadering 14-08-2013. 
Deze zijn goedgekeurd.  
2 oktober kunnen we een rondleiding krijgen bij het bedrijf van Van Dijck. Van de aanwezigen 
kunnen er 3 en 3 misschien. Ellen zal via de mail vragen wie er kan. Als er 10-15 man kunnen, 
dan is de datum definitief. 
 
4. Dasja Giantsios inz. Synthese 
Dasja is bij Synthese verantwoordelijk voor de dagopvang in Aan de Brug. Vanuit de kanteling 
van WMO en de hervormingen van AWBZ, veranderen er veel dingen. Van de gemeente heeft 
Synthese de opdracht om het huiskamerproject te laten verzelfstandigen. 
Dasja wil met ons praten over hoe activiteiten kunnen blijven bestaan, vanuit het dorp, zonder 
hulp van Synthese.  
In Broekhuizenvorst zullen deze activiteiten gaan vallen onder het gemeenschapshuis. In 
IJsselsteijn wordt het via de Vrienden van het Zorghuus georganiseerd via hun 
vrijwilligerscoördinator. 
De 8 vrijwilligers van America zijn zeer gemotiveerd om door te gaan met wat ze doen, maar er 
zijn geen mensen bij die de volledige verantwoordelijkheid op zich willen nemen. De €3 die 
deelnemers betalen, is onvoldoende om kosten te dekken. Daarvoor zou het bedrag naar +/- €5 
opgehoogd moeten worden. Momenteel betaalt de gemeente de rest. 
Er is nog niet gesproken met bestuur of cliëntenraad van het gezondheidscentrum. 
Het is momenteel niet duidelijk of er behoefte is om een brede dagopvang te starten. Je zou je 
kunnen voorstellen dat de stichting Aan de Brug op zou staan om de verantwoordelijkheid te 
nemen om te zorgen dat een eetpunt draait, of de dagopvang, of de kaartclub. Misschien ook 
eventuele andere projecten. Mogelijk zou het bestuur van de stichting aangevuld kunnen 
worden met vrijwilligers vanuit die projecten. 
We willen met belanghebbende partijen in America (vrijwilligers, Gezondheidscentrum, 
cliëntenraad, KBO, vrouwenbeweging, Dorpsraad,etc..) een gesprek aangaan om te kijken naar 
hoe we het zouden willen en kunnen organiseren om in de toekomst zoiets mogelijk te maken.  
De gemeente stelt geen definitieve datum van overgang, wil wel zien dat we er naar toe werken 
om verantwoordelijkheid over te nemen. 
Het is heel belangrijk om concreet te weten over welk stuk verantwoordelijkheid het gaat. 
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Volgende week maandagavond is er een bijeenkomst van Spirato over de ontwikkeling van 
gemeenschapshuizen in onze gemeente - over de kanteling dus.  
 
Onze omgeving is sterk in verandering, beweging, ontwikkeling. Zullen we eens samen kijken 
naar hoe de beweging om ons heen is en hoe onze rol altijd is geweest en hoe we onze rol in de 
toekomst zien? Elk dorp speelt op zijn eigen wijze in op de ontwikkelingen - er is geen model 
voor. We moeten kijken naar wat bij ons past. 
In de vergadering van november komen we er op terug. 
 
Toos en Hilske nemen het onderwerp dagbesteding mee in overleg van cliëntenraad en 
Gezondheidscentrum. 
 
 
5. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 

• Gezondheidscentrum America, Cliëntenraad 
Ontwikkelingen lopen voorspoedig. De hoop is volgende maand concretere info te 
kunnen geven. 

 
• De kracht van America 

De thema’s die duidelijk worden vanuit de Dorpsavond, de enquête van het 
panel van het gezondheidscentrum en de Dorpsdagboeken, zullen 
samengenomen worden omdat ze zoveel gemeenschappelijk hebben. Via een 
Dorpsmarkt zullen de thema’s verder uitgediept worden en teruggekoppeld 
worden aan panelleden en dorpsgenoten. De bedoeling is dat werkgroepen 
concreet aan de slag gaan met de verschillende thema’s en veel vrijheid krijgen 
bij de richting waar ze in denken en de keuzes die ze gaan maken. 
Het is de bedoeling in het voorjaar te komen met een drukwerk waarin de 
inhoud van enquête, Dorpsavond en Dorpsdagboeken te vinden zijn; mede 
bedoeld als input voor de werkgroepen. 
 

• ANBI status 
We zijn als dorpsraad een ANBI; de regelgeving hierin gaat veranderen en 
moeten voor 1 januari 2014 meer verantwoording af gaan leggen bij de 
belastingdienst. 
Deze status kan handig zijn als je als dorp of dorpsraad een heel groot project 
gaat doen waarin heel veel geld omgaat. (Maar de status kan later ook weer 
aangevraagd worden.) Momenteel meldt Ellen ons af voor deze status. 
 

• De legende van Rowwen Hèze 
Zodra alle vergunningen rond zijn, wil de stichting het monument realiseren. De 
Dorpsraad heeft €4000 geoormerkt voor dit project. De Stichting heeft de kosten 
concreet begroot voor de Dorpsraad.  
De Dorpsraad zal voor de prioriteitsgelden bij de gemeente aanvragen op basis van de 
kosten voor grondwerk, kadaster/notaris, grondaankoop en stenen en toebehoren. Het 
kan zijn dat de gemeente een deel beter direct bekostigt omdat dat qua BTW handiger 
is. De rest van het bedrag zal via de Dorpsraad naar de stichting worden overgemaakt, 
waarna de stichting binnen 6 maanden verantwoording dient af te leggen. 
 

• Verkeersintensiteit, toename  van vrachtverkeer door de kern 
Binnenkort worden metingen verricht in het dorp. Nadat er cijfers zijn, praat de 
gemeenteraad verder. Allen: alert blijven. 
 

• DRO 
Er wordt een beursforum opgezet voor bedrijven en organisaties. Is dit wat om specifiek 
voor America op te pakken? 
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Prullenbakbeheer van de gemeente: Prullenbakken op onlogische plekken worden 
verwijderd. Op plekken waar een picknickbankje staat, hoort een prullenbak. 
Mijnhorstaandemaas.nu is een site van de krant ipv van de gemeente. 
De gemeente wil een dorpsavond houden en 50 mensen aanschrijven en in een tent 
uitnodigen om te praten over leefbaarheid. Dorpsraad heeft aangegeven dat  America 
haar eigen traject heeft momenteel en aan zal geven waar behoefte aan is. 

 
• Kermisevaluatie 

Gemeente en exploitanten waren afwezig, alleen omwonenden waren aanwezig. Enkele 
omwonenden hadden graag meer communicatie gezien over plannen met de tent en 
sluitingstijden. Er is geen overlast geweest van glas of hangjeugd of vandalisme. 
Bereikbaarheid van aan de Brug via Pastoor Jeukenstraat was door de gemeente 
onvoldoende aangegeven. 
Exploitanten zouden gezegd hebben dat er te weinig animo was en te weinig inkomsten.   
De school is van plan een kermisrooster te gaan draaien volgend jaar. 
De bedoeling is volgend jaar op dezelfde manier te werk te gaan. 
 

• Correspondent Reindonk 
Reindonk zoekt een correspondent per dorp. Kan Hay dit in het Peelklokje als 
vraag stellen aub? 
 

• Park de Peelbergen 
Ellen en Marco zijn gisteren bij een bijeenkomst in Toverland geweest.  Bedoeling: 
goodwill kweken van de buren. Volgend jaar september is een bijeenkomst waar we 
allen uitgenodigd zijn. Er zijn momenteel geen verdere uitbreidingsplannen. 
Over hippisch centrum heeft een artikel in de krant gestaan.  

 
• Financiën Aan de Brug 

Er is een afspraak dat de dorpsraad geen huur betaalt, alleen de consumpties. Voorstel 
van Aan de Brug is om de afspraak te veranderen in een afspraak om huur te gaan 
betalen en consumpties.  De Dorpsraad kan dit uit haar exploitatie niet bekostigen. 
Dit punt wordt op de vergadering met B&W 9/10/2013 besproken. 
 

 
6. Ingekomen/uitgaande stukken 
Ellen beantwoordt mail over enquête Movisie. 
Bijeenkomst Mariapeel/Peelvenen 19/9/2013. Wiel kijkt of hij kan gaan. 
Jong Nederland bestaat 60 jaar en nodigt de dorpsraad uit om  5/10/2013 te gaan. Ellen, Frank 
en Toos zullen gaan. 
Kern met Pit: brochures ontvangen voor mogelijke nieuwe inschrijvingen. 
 
 
7. Mededelingen 
geen 
 
8. Rondvraag/Afsluiting. 

• Joep: Voor de 1e maal organiseert de Zouavenstraat op zaterdag 21 september een 
burendag.  

• Frank: De Saarweg is onder handen genomen. Resultaat lijkt niet volgens afspraak. 
• Math: Vanaf de Golfhorst tot aan de Middenpeelweg is er niks gebeurd aan de Zwarte 

Plakweg. Is dit de bedoeling? Hij zal melden dat er scheuren in de weg zitten.  
• Toos: avond met de KVK zou met de verenigingen georganiseerd worden- wat is de 

stand van zaken? Dit gaat in de opzet die we voor ogen hadden niet door. Ellen zal dit 
mailen. 
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• Ellen: van Spirato/ de VKKL is een top 12 met speerpunten voor dorpen en buurten 
ontvangen ivm gemeenteraadsverkiezingen 2014. Ellen mailt dit aan allen. 

 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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