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

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Balgooien Toezenden namen Hay M. 18-01-15 v 
2 Vergadering B&W en 

verenigingen 
uitnodiging en inhoud opstellen DB Februari  

3 Verslag Wonen 
gemeente 

Aanpassen inhoud Marco 15-01-15  v 

4 Melding 
verkeersonveilige 
situatie 

Melding gemeente Ellen Januari v 

5      
 
1. Opening en berichten van verhindering 
Hilske Janssen is verhinderd, Frank ten Doeschate en Sjaak Sluijters komen later. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Verslag dorpsraadvergadering 17-12-2014 
Verslag is goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
4. Update Werkgroepen Dorpskracht 
 
* Samen Zorgen 
Nog volop bezig met samenstellen van het bestuur van de paraplu organisatie. De groep is 
in overleg met vrijwilligers voor dagbesteding. Wat kan Samen Zorgen voor hen nog 
betekenen? Tevens is er overleg met de vrijwilligers in breder verband.  
Met 6 kandidaten is men in verregaand overleg om tot oprichting van een dorpscoöperatie 
of stichting te komen. Bij de paraplu organisatie kunnen straks diverse zorgactiviteiten en 
werkgroepen onder gebracht worden. Men is diverse statuten aan het onderzoeken. 
Binnenkort is er een overleg met een notaris om antwoorden te krijgen om tot de juiste 
vorm en statuten te komen. 
 
* Brood op de plank 
De werkgroep heeft een aanvraag gedaan voor prioriteitsgelden voor het organiseren van 
een open bedrijvendag, zoals Kom in de Kas. De bedoeling is om dit bij 6 bedrijven te 
organiseren op 26 april aanstaande, de bedrijven zijn al bekend. Doel is om America en de 
bedrijvigheid in America op de kaart te zetten. 
Kosten bedragen hiervoor € 3000, er is echter nog onduidelijk: 
- of dit het totale bedrag is,  
- wat de ondernemers of OVA zelf bedraagt 
- of de gemeente in kan stemmen met dit voorstel.  
Dit laatste wachten we eerst af, waarna we een toelichting wensen. 
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Marco, Chantal Versleijen en Bart van Issum zijn in overleg voor een andere opzet van 
Americaweb. Zij onderzoeken op dit moment een Facebook-communitysite. Grubbenvorst 
is op dit moment in de weer met Cubigo, maar dit is erg duur.  
 
* Bouwen in America 
Op dit moment is nog onduidelijk of het aantal geïnteresseerden voor bouwen aan de 
Wouterstraat voor de gemeente voldoende is om het gebied in ontwikkeling te nemen. 
Voor bouwen aan de Wouterstraat zijn vooralsnog niet veel infrastructurele middelen nodig. 
Met betrekking tot de zogenaamde Neptunuswoningen gaat het om tijdelijke woningen en 
betreffende woningen zijn niet groot. 
 
* Vervoer 
Er is overleg geweest met Provincie, Veolia en VKKL, het is nu afwachten hoe hierin beslist 
wordt. Het unieke van dit project is dat het met eigen vervoer gedaan wordt. 
 
* Buurkracht 
De verschillende werkgroepen zijn allemaal aan het werk. De werkgroep Isolatie is nu zo 
ver dat er 3 bedrijven aangeschreven worden voor spouwmuurisolatie. Er zijn voor iedere 
werkgroep ongeveer 10 belangstellenden. Mensen die ook belangstelling hebben, moeten 
snel zijn, nu is er nog mogelijkheid om mee te doen. Alle werkgroepjes hebben zich ten 
doel gesteld om 11 maart een eindbeslissing te nemen. Bedrijven dienen de offerte op te 
stellen aan de hand van een voorbeeldofferte vanuit Buurkracht. Daarnaast biedt 
Buurkracht ook ondersteuning bij het beoordelen van de offertes. 
 
* Kabroeksebeek 
Geen zaken te melden. 
 
4. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 
 
* Gezondheidscentrum America 
De verbouwplannen zijn terug gebracht tot 1 schets, waar men zich in kan vinden. Verder zijn er 
geen nieuwe zaken te melden. 
 
* Balgooien 
Frank ten Doeschate coördineert het balgooien. Hay Mulders zal Frank een aantal namen 
toesturen, zodat hij die kan benaderen. Hay Mulders zal in het Peelklokje ook vermelden 
dat pas getrouwden zich hier voor aan kunnen melden. 
 
* Invulling vergadering 15 april 2015 met B&W 
Dit wordt een dorpsraadvergadering samen met verenigingen en stichtingen samen met 
Burgemeester en Wethouders.  
Voorstel vanuit het bestuur is dat Hay Mulders zijn taak als dorpsondersteuner nader toe zal lichten 
en daarbij de lopende zaken zoals o.a. Samen Zorgen en Gezondheidscentrum aan de orde brengen. 
Ook aan verenigingen zal gevraagd worden of zij iets in te brengen hebben of vragen aan het College 
hebben. Deze dienen van te voren ingediend te worden. Vergadering mag niet al te lang duren, 
inbreng van de verenigingen maximaal 5 minuten. 
 
6. Ingekomen en uitgaande stukken 
Marco heeft een update gemaakt en aan allen toegestuurd. Hier zijn geen vragen over. 
In het verslag Wonen van de gemeente werd gesteld dat er slechts beperkt interesse voor huur- en 
koopwoningen in America is. Marco zal kenbaar maken aan de gemeente dat dit niet juist is. 
 
7. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
Er worden afspraken gemaakt over het bezoeken van de carnavalsrecepties. 
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Kastanjebomen aan de spoorzijde van het kerkplein zijn op dit moment al ziek en zullen 
het op den duur niet redden. De bomen worden vervangen door de zuilhaagbeuken, die 
ook al in de Pastoor Jeukenstraat staan. 
 
8. Rondvraag/sluiting 
Frank doet verslag van de vergadering over het Hippisch Centrum. Op dit moment is dit gebied in 
erfpacht van de exploitanten. Op den duur is er mogelijk sprake van aankoop, daarover is nu nog 
overleg. De bouw is in volle gang. 
Nogmaals het verzoek van Hay Mulders om mensen te benaderen of ze mee willen doen aan 
Buurkracht. 
Hay Engels vraagt zich af of er animo is voor een centraal vuurwerk in America. Hier zijn nog geen 
plannen voor. Constatering: Over het algemeen heeft men zich goed aan de tijden gehouden van 
vuurwerk en ‘s nachts was er meer en mooier vuurwerk. Tevens een compliment voor de mensen 
voor het goed opruimen van de restanten van het vuurwerk. 
Jac Kleuskens wil nogmaals benadrukken dat de kruising van Griendtsveenseweg en Jacob Poelsweg 
zeer onveilig is. Hij heeft al 5 bijna ongelukken zien gebeuren. Er is ook te veel vrachtverkeer op 
deze weg, veel navigatieapparatuur stuurt het verkeer via deze weg naar de Middenpeelweg, ook als 
ze richting Helden moeten. De Dorpsraad zal hiervan melding maken bij de gemeente, liefst nog met 
meerdere personen via klachten Leef en Woonomgeving. 
Henk van de Spar zal stopt met zijn bedrijf op 7 februari aanstaande, opvolging is inmiddels 
geregeld. Het is jammer dat hij er mee stopt, de Dorpsraad zal hem bedanken op hun laatste dag. 
Het is fijn dat er in ons dorp een winkel blijft. 
 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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