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

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Wanneer V 
1 Een potentieel nieuw lid 

wil lid worden mits het 
op een andere weekdag 
plaatsvindt.  
 

Bespreken mogelijkheden DRA april  

2 Agenda van 
vergaderingen op 
Americaweb plaatsen, nu 
het in de Hallo niet 
geplaatst wordt. 
 

Uitproberen en evalueren  Marco Over een 
jaar 

 

3 Balgooien 
 

Afspreken wie het balgooien voortaan 
regelt 
 
Evt rekening houden met tijd van H. mis 
 

DRA 
 
 
organisator 

 April 
 
 
2015 

 

4 Evt prioriteitsgelden 
bank speeltuintje 
Lisdodde 
 

Beoordelen nav prijsopgave DRA april  

5      
6          
7            
8         
9         

 
 
1. Opening en berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een bericht binnengekomen dat Toos later aanschuift.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld, met toevoeging van punt vraag prioriteitsgelden Lisdodde .  
 
3. Notulen vergadering 12-02-2014 
Deze worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.  
  
4. Evaluatie balgooien. 
Het balgooien was geslaagd. 
Eén bruidspaar, Martijn en Annet Roelofs- Hendrix, heeft enthousiast meegedaan, naast het 
boerenbruidspaar Jesse en Ralf van Herpen- Janssen.  
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Er waren helaas wat minder kinderen dan voortgaande jaren. Opgemerkt werd dat de H. mis 
momenteel later wordt gehouden en dan overlapt met de tijd van balgooien. Er waren activiteiten 
tegelijktijdig zoals volleybalwedstrijd. 
 
5. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 
 
* Gezondheidscentrum America 
De werkgroep verwacht 1 januari 2016 in het GCA te zitten. Er wordt hard gewerkt aan het financiële 
plaatje. 
* CEZP 
Er is een vleermuizenkelder aangelegd onder de Kamiël van de Piël, hiervoor is extra subsidie 
ontvangen. 
Het kunstwerk en de brug op de Zuringspeel worden goed bezocht. 
Waar de put van Rowwen Hèze wordt aangelegd, zijn ook werkzaamheden gaande. 
Op 12 worden april de wandelroutes opgeleverd. 
Chantal blijft deelnemen in het bestuur van de stichting CEZP en zal de Dorpsraad blijven informeren 
over ontwikkelingen, ook nadat ze met de Dorpsraad is gestopt. 
* De Kracht van America 
Het boek wordt binnenkort gepresenteerd, datum volgt nog. 
* Wonen in America 
Er wordt momenteel een inventarisatie van woonbehoefte in America gehouden.  
Nog lang niet iedereen heeft gereageerd (stimuleer nog als je mensen kent die behoefte hebben). 
Er is op korte termijn redelijk veel behoefte en belangstelling voor woningen, ook voor de Lisdodde. 
Er zou mbt het CPO project aan de Lisdodde onvrede zijn geweest over de aanpak van de CPO-
ondernemer.  
Bij de gemeente is bekend dat we met deze inventarisatie bezig zijn.  
Doel is op 27/3 een woonavond te houden met de belangstellenden. Daarna een gesprek met de 
woningbouwcorporatie(s). Er is behoefte aan huurwoningen, mogelijk realiseerbaar door nieuwe 
bouwconcepten; met units, semi-permanent, etc. Voor grond voor sociale huur is de grondprijs door 
de gemeente naar beneden bijgesteld tot € 165 p m2. 
Eind 2014 kan er volgens Ger van Rensch gebouwd gaan worden aan de Wouterstraat. 
* Groengroepen 
25 maart vindt er een evaluatie met de groengroepers plaats. Op Pastoor Jansen straat/ Lisdodde zal 
met behulp van inwoners oude beplanting gerooid worden en nieuwe planten ingeplant worden 
(geleverd door gemeente). 
 
6. Ingekomen en uitgaande stukken 
Nagekomen: mail van Jesse Janssen om prioriteitsgelden voor uitbreiding van het speeltuintje aan de 
Lisdodde. Bij de gemeente  zouden nog goedgekeurde speeltoestellen staan die teruggekomen zijn 
uit andere dorpen. Marco zoekt contact met de gemeente. 
Ook willen bewoners van de Lisdodde graag een bank en als het kan een prullenbak. Dat laatste zal 
mbt het prullenbakbeleid lastig zijn. De Dorpsraad wil graag een prijsopgave ontvangen tav de bank. 
 
Nagekomen: Mbt AED melding Zwarte Plakweg: adres was bij de hulpdienst niet goed opgenomen.  
Dat was ook het geval bij het ongeval op Pastoor Jeukenstraat met Carnaval. 
 
7. Evaluatie Dorpsraad 
*  Voldoet het DR-lidmaatschap aan je verwachtingen? 
Meer dan verwacht, veel van geleerd, leuke projecten. Je kan meedenken en dingen 
gedaan krijgen. Belangrijke belangenorganisatie richting gemeente. We willen alert erop 
zijn dat zaken niet te lang lopen. Soms ontbreekt het ons aan deskundigheid . Dan zouden 
we meer gebruik kunnen maken van het inroepen van externe deskundigen.  
*  Hoe ervaar je de dorpsraadvergaderingen en de extra themabijeenkomsten? 
Vergaderingen zijn soms te lang, themabijeenkomsten interessant en nuttig. Nog meer met 
projecten gaan werken. Korte en krachtige vergaderingen en duidelijk afgebakende 
projecten stimuleert leden en inwoners. 
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*  Is er voldoende mogelijkheid tot eigen inbreng? 
Zeker.  
*  Wat vind je van de taakverdeling? 
De bemensing van DB is erg klein; 5 personen is wenselijk! 
*  Hoe ervaar je de informatievoorziening (verslagen, mails, mailgroep ed)?  
Dit gaat goed, is echter een paar maal spaak gelopen wegens technische problemen.  
 
NB Een potentieel nieuw lid wil lid worden mits het op een andere weekdag plaatsvindt.  
NB Agenda van vergaderingen op Americaweb plaatsen, nu het in de Hallo niet geplaatst wordt. 
 
8. Afscheid dorpsraadsleden: Geert, Wiel, Anton en Chantal 
Veel dank voor jarenlange inzet! De scheidende leden worden bedankt met een bos 
bloemen, een beeldje van de Peelwerker en een cadeaubon van de OVA. 
Ook de rol van de adviseurs van de Dorpsraad wordt gememoreerd en zeer gewaardeerd! 
Ger spreekt vanuit de gemeente over de belangrijke rol van de Dorpsraad voor de 
gemeente en bedankt de scheidende leden. 
 
9. Mededelingen 
Geen. 
 
10. Rondvraag/sluiting 
* Chantal, Anton, Wiel en Geert bedanken voor de afscheidscadeaus, voor de 
samenwerking en voor heel interessante jaren. Ook wensen ze de verdergaande leden veel 
succes in de toekomst. 
* Bart zal ook niet meer deelnemen nu hij uit de gemeenteraad stapt. Ook Bart wordt zeer 
bedankt voor al zijn ondersteuning. 
* Frank, Wiel en Ben van Essen organiseren met de OVA een thema-avond voor 
ondernemers met als thema: Brood op de Plank. 
* Frank: Er is een paal geplaatst op de weg bij Arie Sikes om verkeer te weren. Met deze 
afsluiting kunnen alleen fietsen passeren, tractors niet. Er wordt beargumenteerd dat 
tractoren beter langs deze route kunnen rijden, hetgeen beter zou zijn voor de veiligheid, 
ook op de Hoebertweg. 
* Frank: de firma die het wegdek heeft verbeterd, is naar de Saarweg komen kijken. Hij 
wacht af welk effect het zal hebben. 
 
 
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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