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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Ruud Baltussen,  
Frank ten Doeschate, Pieter van den Homberg 
Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Math van Rengs, Jannie Hermans (Essentie, lid 
raadslid), Ger van Rensch, Lei Haegens 
Afwezig m.k.:  Hay Engels, Hilske Janssen, Toos Tielen 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Pieter vd Homberg  

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Wanneer V 
1 Inlichten bewoners Aan 

de brug 
Onrust wegnemen omtrent idee om  
woningen  

Hay Mulders Zsm  

2 BIEB Lisdodde Dorpsraad financiert vergaderingen, 
ondersteunt vergaderingen.  

Marco Hesp, 
Hay Mulders 

Zo lang 
als nodig 

 

3 BIEB Lisdodde Dorpsraad ondersteunt bij opzetten van 
een stichting, nagegaan wordt of er al 
een dergelijke stichting is. 

Marco Zsm  

4 Woningbouwvereniging Data doorgeven voor overleg Marco  Zsm  
5 Speeltuin Lisdodde Prioriteitsgelden aanvragen bij gemeente 

voor uitbreiding speeltoestellen 
Ellen Zsm  

6 Banken kabroeksebeek Aan gemeente onderhoudsbehoefte 
doorgeven. 
Besluit niet plaatsen bankje doorgeven 

 Marco Zsm  

7 Kermis   Wie gaat kleurplatenwedstrijd en loterij 
regelen 

Bestuur Zsm  

8 Feestelijke afsluiting Uitnodigen oudleden, gastleden en 
adviseurs. 

Ellen Zsm  

9 Raadslid SP  Uitnodigen voor vergaderingen en 
verslagen toesturen. 

Bestuur  Sept.  

 
 
1. Opening en berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een bericht van verhindering binnengekomen van Hay Engels, Hilske Janssen en Toos Tielen. 
Jannie Hermans stelt zich voor als nieuw lid van de Gemeenteraad van Essentie, woonachtig in 
Griendtsveen. Zij wil haar licht opsteken in het buurtdorp. 
Ger van Rensch komt zich afmelden voor de dorpsraad en geeft ook aan waarom hij de komende 4 
jaar niet de dorpraadsvergadering zal bijwonen. Dit is binnen het College zo afgesproken om de 
schijn van partijdigheid te vermijden. Ook in het verenigingsleven zal hij geen deel uit maken van 
commissies. Hij geeft wel aan dat de lijnen heel kort zijn en ten alle tijden beschikbaar is voor het 
beantwoorden van vragen, zowel digitaal als telefonisch. Hij geeft verder aan dat het College graag 
door de dorpsraad uitgenodigd wordt voor een bezoek, om onderwerpen te bespreken. Dit heeft het 
College liever dan een vooraf vastgesteld standaard bezoek. Hay Mulders geeft aan dat er 4 juni weer 
een Dorpsavond is in het kader van de “Kracht van America”. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
 

 - 1 - 



3. Notulen vergadering 16-04-2014 
Nav punt 4, Hay Mulders merkt op dat de woningen op de benedenverdieping van Aan de 
Brug beter niet gebruikt kunnen worden voor het Gezondheidscentrum. Deze zijn in de 
toekomst nog hard nodig voor ouderen die zorg nodig hebben. Ook is er onrust ontstaan bij 
de bewoners, wat niet de bedoeling is. Hay zal met diegenen contact opnemen om aan te 
geven dat het om een idee ging. 
Deze worden goedgekeurd, met dank aan de notuliste.  
  
 
4. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 
* De Kracht van America 
Op dit moment zijn de kleine groepen zaken aan het uitwerken, verder weinig nieuws. 
Alle verenigingen en stichtingen die met zorg te maken hebben zijn samen geweest om zaken door te 
nemen, dit om draagkracht te vergroten. Mogelijk om uiteindelijk tot een dorpscoöperatie te komen 
waarin diverse zaken ondergebracht kunnen worden. In kleine groepen worden zaken nu verder 
uitgewerkt. Voorbeeld is werkgroepje Verbinding die op zoek is naar alternatieven voor openbaar 
vervoer in America, met particulier vervoer. In Kronenberg is op dit moment de Wensbus, die op dit 
moment o.a. kinderen vanuit Evertsoord naar de basisschool in Kronenberg vervoert. Dit is een 
pilotproject dat een half jaar duurt. 
 
* Wonen in America 
1 mei heeft een delegatie van de dorpsraad met geïnteresseerden om tafel gezeten, die met BIEB 
aan de slag willen aan de Lisdodde. Het zijn 4-5 geïnteresseerden, zij hebben de wensen aangegeven 
en gaan de komende tijd na of dit met name financieel haalbaar is. Het gaat allemaal heel snel en dat 
willen de mensen ook graag. Gemeente heeft ook aangegeven dat er mogelijkheden zijn wat betreft 
grondverbetering. Toon vd Ligt zal het project begeleiden, daarbij ondersteund door aspirant-
bouwkundigen uit eigen dorp. 
De dorpsraad zal bij dit project zo lang als nodig betrokken blijven en zal de vergaderkosten voor 
haar rekening nemen. Tzt zal er een vereniging opgericht kunnen worden met behulp van 
prioriteitsgelden van Dorpsraad America, die in de toekomst ook voor dergelijke projecten gebruikt 
kan worden. 
Met betrekking tot huren in America heeft de woningbouwvereniging heeft te kennen gegeven op 
geen van alle door de Dorpsraad aangegeven data een avond mogelijkheid te hebben om met de 
Dorpsraad in gesprek te gaan. Zelf hebben ze geen data aangegeven. Er worden nieuwe voorstellen 
gedaan t/m eerste week van juli. 
Jannie Hermans geeft aan dat er een grote verschil is tussen wat de Woningbouwvereniging aangeeft 
als behoefte en wat er uit de samenleving naar voren komt. Gemeenteraad wil hier meer werk van 
maken. 
 
* Speeltuintje Lisdodde 
Bank wordt op een ander plek geplaatst op het speeltuintje en zonder picknicktafel. Er zal een 
duikelrek, een wipkip en onderhoudsvriendelijke bank geplaatst worden. Vanuit de groenverzorger in 
de buurt is de vraag of er aan het eind van het doodlopend stuk van de Pastoor Janssen aan de beek 
voor het betreffende geld dat dan uitgespaard wordt een bank geplaatst kan worden. Er staan dan 
echter wel veel bankjes op het betreffende stuk Kabroeksebeek, om die reden wordt besloten om dit 
bankje niet te plaatsen. Marco geeft dit aan hem door. 
De bank de bocht om heeft dringend onderhoud nodig, Marco geeft dit door aan de gemeente. 
 
* Kermis America 
Wim Versleijen heeft afscheid genomen en zijn taken zullen vanuit de gemeente overgenomen 
worden door Suzanne Vercoulen en Elly Geurts. Pieter geeft ook aan dat hij met het aannemen van 
de nieuwe taken, de regelende taken (kleurplaten en kermisloterij) rondom de kermis aan iemand 
anders over te willen dragen. Het bestuur zal zich daar over buigen. 
Voor de kermis van dit jaar zijn de horeca en de buurt al bij elkaar gekomen en er zijn goede 
afspraken gemaakt.  
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* Versterking dorpsraad 
18 juni zal Marleen Hesen de vergadering komen bezoeken om te kijken of de dorpsraad iets voor 
haar is. Zij heeft samen met haar man een melkveebedrijf (Koeien Kijken) waar we aansluitend de 
vergadering feestelijk zullen afsluiten in het kader van de jaarlijkse feestavond. Hiervoor zullen ook 
oud-leden, adviseurs en gastleden uitgenodigd worden die de vergadering frequent bezoeken. Ellen 
nodigt deze uit. 
2 andere mensen die benaderd zijn hebben aangegeven hier niet op in te willen gaan. 
 
 
5. Ingekomen en uitgaande stukken 
Er komt wederom een onderzoek door bureau Kragten naar een oost-west verbinding in Horst aan de 
Maas icm oplossing voor de spoorovergang bij het station. Dit om sluipverkeer in Meterik, America en 
verkeersproblemen in Sevenum te voorkomen. In een bijeenkomst werden alle  ideeën aangedragen 
zodat Kragten met een schone lei kan beginnen. Er is nu iets meer kans van slagen omdat er gelden 
beschikbaar zijn voor realisatie. 
Op het WIJ-festival zal door aantal dorpsraadsleden een stand bezet worden. Op het betreffende 
festival zullen diverse stichtingen zich presenteren. 
  
 
6. Mededelingen 
- Dorpsraad America heeft een nieuw huurcontract ondertekend met Aan de brug. 
 
 
7. Rondvraag/sluiting 
- Hay Mulders heeft melding gedaan bij de gemeente dat de groenbak op de container was 
geplaatst aan de Pastoor Janssenstraat. Na de melding was het probleem snel opgelost. 
- Hay Mulders geeft aan om ook Mariet Roelofs uit te nodigen voor de dorpsraad en haar de 
verslagen toe te sturen. 
- Ellen laat het mood- of sfeerbord zien dat het crea-team heeft samengesteld om aan te 
geven hoe zij zich het gebouw voorstellen waarin het gezondheidscentrum komt. 
 
 
 
 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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