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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Chantal Versleijen, 
Geert Vogelzangs, Frank ten Doeschate, Toos Tielen, Pieter van 
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Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Wanneer V 
1 Verkeerssituatie Zwarte 

Plakweg 
Opheldering vragen Ellen zsm  

2 Inventarisatie interesse 
woningen 

Peelklokje maart, bestand 
dorpsdagboeken, dorpspanel, facebook, 
website. melden via een speciaal aan te 
maken emailadres (bv 
wonen@inamerica.nl), of via een 
antwoordstrookje 

Chantal, 
Marco 

zsm  

3 Gesprek Huub Dinghs 
wethouder 

  Marco Direct na 
inventarisa
tie 

 

4 Aanvulling DRA Aanvulling zoeken, ook voor DB 
Stukje Peelklokje 

     

5 EHBO Reanimatiemelding werkt? Marco    
6 Informatie vergoeding 

Groengroepen 
  Marco    

7 Kabroekse Beek traject 
binnen bebouwde kom 

Volgen, onder de aandacht houden Marco    

8 Balgooien Inventarisatie compleet Chantal    
9         

 
 
1. Opening en berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van Anton en Hay E.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Notulen vergadering 13-11-2013 
Deze worden goedgekeurd. Nog enkele mededelingen n.a.v. de notulen: 
* Hay M geeft mbt het Hoogers Huuske aan dat de vereniging Oud America geen plannen 
heeft met het Hoogers Huuske. Het staat op de lijst van “points of interest”. Ellen heeft 
geen advies gevraagd aan de 3 stichtingen. Stichting CEZP heeft ook geen plannen om er 
iets mee te doen, tenzij culturele waarde bewezen blijkt. Stichting Horster Landschap is er 
mee bezig. We wachten hun bevindingen af. 
*Weginrichting Zwarte Plakweg: door de weginrichting (plateau) lijken het gelijkwaardige 
kruisingen, hetgeen niet het geval is. Deze onduidelijkheid levert gevaarlijke situaties op. 
Ellen vraagt om opheldering over de bedoeling van de weginrichting. 
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4. Evaluatie Dorpsmarkt (dorpsraadvergadering) 18-12-2013 
De Dorpsmarkt was goed bezocht en had interessante thema’s. Reacties van bezoekers waren 
positief. Er waren relatief weinig verenigingen en schrijvers van dorpsdagboeken. Heel positief dat er 
wat jongeren waren. 
 
5. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 
 
* De Kracht van America 
Verslag staat straks in de drukversie en digitale versie van het drukwerk. De laatste hand wordt 
gelegd aan het eindverslag. Het verslag wordt ook op de website geplaatst. Leden van de 
werkgroepen ontvangen het volledige verslag. 
Presentatie van het drukwerk zal in maart op nog nader te bepalen moment plaatsvinden. 
De werkgroep Dorpskracht zorgt voor een eerste afspraak van de werkgroepen en houdt de vinger 
aan de pols. 
 
* Gezondheidscentrum America 
Op 21 januari is er duidelijkheid over financiën, hetgeen een belangrijk moment is. 
 
* Woningbouw in America 
Zie mailwisseling: Er wordt afgezien van CPO op locatie Lisdodde. Vervelend is dat een kennelijke 
reactie van gemeente via Johan Zegers wordt gecommuniceerd. Er wordt daarin verwoord dat de 
gemeente zou stellen dat het nu geheel duidelijk is dat er in America helemaal geen behoefte is aan 
woningbouw en dat de gemeente het perceel Lisdodde zal egaliseren en inzaaien.  
De dorpsraad is van mening dat de matige belangstelling alles te maken heeft met de locatie van het 
perceel. Leden van de Dorpsraad vrezen dat de ontwikkeling van perceel Wouterstraat 
teruggetrokken zou kunnen worden, ook al is toegezegd dat dit sowieso doorgaat. 
Jongeren hebben inderdaad geen financiën voor aankoop; er is wel behoefte aan goedkope 
huurwoningen. 
 
Elke keer voeren we discussie dat wij van mening zijn dat er behoefte is aan woningen. We zouden 
concreet moeten kunnen aangeven hoeveel en wie behoefte aan woningen hebben. We zullen een 
inventarisatie maken van interesse in huurwoningen en koopwoningen door te vragen (Peelklokje 
maart, bestand dorpsdagboeken, dorpspanel, facebook, website) of mensen met interesse in een 
woning, nu of straks, huur of koop, zich willen melden via een speciaal aan te maken emailadres (bv 
wonen@inamerica.nl), of via een antwoordstrookje bij Chantal Versleijen in de bus. 
 
De woningcorporatie overlegt met de gemeente of ze cijfermateriaal liefst met enkele dorpen tegelijk 
wil bespreken. De Dorpsraad heeft sterk de voorkeur voor het bespreken per dorp apart. 
Woningen worden aan het huurbestand onttrokken en in de verkoop gezet, waar er een investering 
nodig is. 
  
De Dorpsraad wil ook parallel graag een gesprek met wethouder Huub Dinghs om de zorgen van de 
Dorpsraad kenbaar te maken en te praten over duidelijkheid over vervolgstappen. Marco verzoekt om 
een gesprek. 
 
* Openbaar vervoer 
De belbus wordt kennelijk gerekend onder regulier streekvervoer. Deze zou volgens de krant 
vervallen en mogelijk vervangen kunnen worden door een “wensbus”, bemand door vrijwilligers. 
Ruud neemt dit in zijn werkgroep Verbindingen mee. Op 11 februari is er een bijeenkomst is in de 
Oranjerie mbt vervoer, die leden van de werkgroep bezoeken. 
 
* CEZP 
De brug is gelegd en er is een kunstwerk op de berg van de Zuringspeel gerealiseerd. Afgelopen 
maandag is gestart met de funderingen van het monument Kamiël van de Piël.  
Er zijn veel extra wandelaars op De Golfhorst. Daar zal op ingespeeld worden (mbt gevaar en 
consumpties). Positieve reacties. De officiële opening zal later plaatsvinden. 
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* Dorpsraadverkiezingen maart 2014  
Hebben we nieuwe leden benaderd?  
We gaan een oproep in het Peelklokje doen. 
Chantal, Anton en Wiel gaan stoppen. Hilske stopt met penningmeesterschap, misschien ook met 
bestuurstaken. Geert houdt stoppen of doorgaan nog even open. 
We willen afstappen van onze manier van “verkiezen”, gelieerd aan de gemeenteraad. Dit wordt 
gecheckt met de statuten. We willen niet dat mensen menen zich vast te moeten leggen voor 4 jaar. 
We kunnen ook kiezen voor een andere vorm, en/of een andere naam: Dorpsplatform of 
Dorpsoverleg. (heroriëntatie) 
Voor volgende maal leveren we een stukje aan voor het Peelklokje; 16/2. 
 
7. Ingekomen en uitgaande stukken 
ad 15: Marco zorgt dat hij concreet geïnformeerd wordt mbt bedragen waarmee de 
groengroepen in de toekomst vergoed zullen worden. De Dorpsraad vindt het ongepast dat 
de tarieven gekort worden. 
Toevoegingen: 
20: Marco heeft de vraag ontvangen of het 112 systeem met meldingen aan reanimeerders 
in de omgeving, (nog) wel werkt? Hij neemt dit mee bij zijn EHBO cursus. 
21: Via de voorzitter is de vraag gesteld om een inwoner voor te dragen voor een “pluim” 
van de gemeente, die uitgereikt is tijdens de nieuwjaarsreceptie. De pluim is uitgereikt aan 
Eed van Heister. Mogelijk wordt dit vaker gedaan. 
22: Aan de Brug is akkoord met ons voorstel mbt de huurpenningen. 
23: Hay heeft Marco gemaild dat hij nieuws aantrof dat een nieuwe installatie bij 
mestverwerkingsbedrijf Willems start. Het betreft momenteel geen uitbreiding van 
capaciteit, dat volgt in een later stadium. 
 
8. Mededelingen 
* Marco heeft nagevraagd mbt de ontwikkelingen en werkzaamheden aan de Kabroekse 
beek. Betreft nu buiten America, maar hij houdt het traject binnen de bebouwde kom 
onder de aandacht. 
 
9. Rondvraag/sluiting 
* Ruud: Hij is benaderd door de PvdA Horst om mee te werken in de verkiezingscampagne, 
hetgeen hij gaat doen. 
* Hay M kreeg het bericht van de gemeente dat er een verkeerd telefoonnummer in het 
Peelklokje staat voor klachten over de leefomgeving. Dat geeft aan dat het nummer wel 
gebruikt wordt. Hij heeft een nieuwe rubriek in het Peelklokje opgenomen mbt 
complimenten over de woon- en leefomgeving. 
* Hay M mist de belichting op het kunstwerk “de vreemde vogels” en zal dit doorgeven. 
* Chantal: mbt het balgooien: wie weet nog bruidsparen? Aub graag doorgeven. Ook mbt 
nieuwe inwoners die in het afgelopen jaar zijn getrouwd, mogelijk vóór ze hier kwamen 
wonen. 9 Maart is balgooien. 
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