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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Frank ten 
Doeschate, Toos Tielen, Pieter van den Homberg  
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Mariet Roelofs 
Gasten: Math van Rengs, Joep Sonnemans, Piet Swinkels, Mariet 
Vervoort, Aagnes vd Homberg, Johan Ummenthun, Martien van 
Lipzig, Sjaak Kleuskens 
Afwezig m.k.:  Sjaak Sluijters, Ruud Baltussen, Hilske Janssen 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs  

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Aanvraag 

verkeerstelling 
Hoebertweg 

Verkeerstelling voorbij kruising 
spoorwegovergang Kronenberg 

DRA Januari v 

2 Prioriteitsgeld 
speeltoestel speelplaats 

Navraag verdere financiering 
voorzieningen. 

Marco Januari v 

3 Jaarvergadering Voorbereiding. Verenigingen uitnodigen. Bestuur Januari v 
4 Balgooien In januari op agenda Hay M. Januari v 
5      

 
1. Opening en berichten van verhindering 
Ruud Baltussen, Hilske Janssen en Sjaak Sluijters. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
Punten van aanvraag naambordje van familie van Lipzig en werkgroep Hofweg wordt naar 
voren gehaald. 
 
Agnes en Mariet geven toelichting over hun prettig verlopen gesprek op 3 december j.l. 
met wethouder Driessen en Roel Beunen. Zij hebben toen 944 handtekeningen kunnen 
overhandigen voor een verzoek tot aanleg van een fietspad langs de Hoebertweg-
Spoorweg richting het station. Ze willen het thema onder de aandacht blijven brengen bij 
de inwoners en bij de gemeente. Ze vragen om door te geven wanneer er bijna-ongelukken 
zijn gebeurd, deze zijn namelijk niet bekend. Het is de bedoeling om tips door te geven om 
dit punt onder de aandacht te blijven houden. Over hoe dit gaat gebeuren wordt nog 
nagedacht. Waarschijnlijk wordt er een e-mail adres gemaakt waar dit gemeld kan gaan 
worden. De dorpsraad gaat vragen of er een meting gedaan kan worden op de Hoebertweg 
tussen de kruising met spoorwegovergang en de Reindonkerweg en Bosstraat. 
 
Martien van Lipzig is aanwezig ivm aanvraag naambordje. 
Martien licht het verhaal over de aanvraag van de naamgeving van het paadje toe. Na 
overleg gaat hij zelf bij de gemeente navragen of het mogelijk is om het paadje naast zijn 
huis het Flieppedje te laten benoemen. Hij koppelt dit terug. 
 
3. Verslag dorpsraadvergadering 14-11-2014 
Verslag is goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
4. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 
*  Dorpscoöperatie/stichting 
Hay Mulders geeft een toelichting. 
Vanuit de Werkgroep Samen Zorgen zijn diverse personen (vrijwilligers) betrokken bij het oprichten 
van een stichting of coöperatie voor, in eerste instantie, de Dorpsdagvoorziening en Het Eetpunt. Er 
is een bezoek gebracht aan het Alzheimercafé. In september is er een bijeenkomst geweest om te 
kijken om een nieuw bestuur op te richten voor de eventueel op te richten coöperatie of stichting. De 
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groep groeit steeds meer naar elkaar toe. Sjaak Sluijters geeft input vanuit Synthese en ook het 
VKKL. Er wordt binnenkort ook een bezoek gebracht aan dorpscoöperaties in de omgeving die net 
gestart zijn. Het Eetpunt en de Dorpsdagvoorziening kunnen straks onder de nieuw te vormen 
rechtspersoon gehangen worden. Wellicht dat in de toekomst nog andere activiteiten hieronder 
kunnen komen te hangen. 
 
*  Buurkracht 
Frank geeft aan dat er een aantal werkgroepjes actief zijn: zonnepanelen, HR ketels, isolatie. Via de 
internetpagina hebben zich ook al diverse mensen aangemeld. 26 januari komt de hele werkgroep bij 
elkaar om alles te inventariseren. 11 maart wordt er een plenaire bijeenkomst georganiseerd samen 
met Buurkracht. Tot die tijd kan men zich nog aanmelden. Doe en profiteer mee. 
 
*  Gezondheidscentrum America. 
Voorlopig ontwerp is in de maak, op 7 januari wordt voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de 
participanten. 
 
*  Bouwen in America 
Gisteren hebben diverse personen van de dorpsraad een rondleiding gehad in Panningen (Irenehof), 
de huurwoningen gebouwd door Neptunus. Dit zijn semi permanente woningen die gebouwd zijn voor 
een periode van 10 jaar. Er wordt gekeken voor mogelijkheden in America. 
 
*  Aanvraag prioriteitsgeld Basisschool De Wouter 
De speeltoestellen op de speelplaats zijn verouderd en deze willen/moeten ze gaan 
vervangen. Basisschool De Wouter heeft een aanvraag voor prioriteitsgelden gedaan van € 
1.911,80 voor een voetbalveldje op de speelplaats. De dorpsraad staat hier positief 
tegenover en overweegt deze aanvraag te honoreren. Hiervoor dient de school echter eerst 
nog aan te geven welke medefinanciers bijdragen aan het vernieuwen van het schoolplein 
(voorwaarde). Marco koppelt dit terug. 
 
*  Invulling vergadering april 2015 met B&W 
Dit wordt een dorpsraadvergadering samen met verenigingen en stichtingen samen met 
Burgemeester en Wethouders. Hay geeft aan dat bijvoorbeeld Dorpskracht, Buurkracht, GCA zich wel 
willen presenteren. Hay E. geeft aan dat het misschien zinvol is om de jeugd als thema te nemen. Het 
bestuur gaat zich hierover buigen om te kijken hoe we de verenigingen en stichtingen gaan 
benaderen voor de vergadering van woensdag 15 april. 
 
6. Ingekomen en uitgaande stukken 
Marco heeft een update gemaakt en aan allen toegestuurd. Hier zijn geen vragen over. 
Wie gaat er mee naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente? Toos, Hay M. en Ellen. Degene die 
nog mee wil gaan kan zich opgeven bij Ellen. 
Hay M. vraagt naar de verkeersdeskundige J. Beens. Marco heeft bij de gemeente nagevraagd of 
deze persoon bekend is bij hen. Ja, maar hier worden geen “zaken” mee gedaan. 
 
7. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
 
8. Rondvraag/sluiting 
Hay M. hoe zit het met het Balgooien? Deze vindt dit jaar plaats op zondag 22 februari. Er zijn dit 
jaar een aantal mogelijke kandidaten. De organisatie gaat deze benaderen. 
Johan Ummenthun vraagt of het bij de dorpsraad bekend is dat er sterk verouderde accommodaties 
zijn bij de sportverenigingen van America en Meterik. Ze willen graag een nieuwe sportpark om de 
kosten van onderhoud te drukken. 
Frank er zal een aanvraag binnenkomen voor financiering voor de Bedrijvendag (Brood op de Plank). 
 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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