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DORPSRAAD AMERICA 
p/a E. Jacobs   

Zwarte Plakweg 81 
5966 RJ America 
Tel.:077 464 2041  

dorpsraad@americaweb.nl 

Verslag Vergadering Dorpsraad America,  d.d. 16-03-2016 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Frank ten 
Doeschate, Hilske Janssen 

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels 
Gasten: Jac Kleuskens, Jac Thijssen, Math van Rengs, Joep 

Sonnemans, Rob Zijlstra 
Afwezig m.k.:  Linda Schevers, Ruud Baltussen, Pieter vd 

Homberg 
Afwezig z.k.: Mariet Roelofs 
Notulist: Ellen Jacobs 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Bestemmingsplan 

Wouterstraat 

Voorbereiden informatieavond Marco 24-03-16 V 

2 Locatie Luiercontainers Doorgeven aan gemeente Marco 17-03-16 V 

3 Speelvoorzieningen 
Beukenhofje 

Aanwonende raadplegen Marco 13-04-16 V 

4 Kermis 2016 Kortingsbonnenactie Marco 31-05-16 V 

5 Knip Schiksedijk Navraag status Marco 13-04-16 V 

 
01. Opening en berichten van verhindering 

Bericht van verhindering Ruud Baltussen, Pieter van den Homberg en Linda Schevers. 
 

02. Vaststellen agenda 
Dorpsradenoverleg en accommodatiebeleid worden ook behandeld. 
 

03. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 
04. Verslag DR vergadering 17-02-2016   
13. Rondvraag: Hay E. geeft aan dat hij gevraagd is voor het maken van een 

haalbaarheidsstudie van een samenwerking tussen de voetbalclub America en Meterik. Hij 
is niet de coördinator. 

Verslag is verder goedgekeurd. 
 
05. Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken: 

 
* Gezondheidscentrum America 

Het contract tussen het bouwbedrijf en bestuur van het gezondheidscentrum is gisteravond 
getekend, de bouw kan binnenkort dan ook starten. Op de vrijwilligersbijeenkomst van 13 

maart zijn er al verschillende namen genoteerd die als vrijwilliger aan de slag willen gaan. 
 
* Bouwen in America 

Heymans One woningen komen waarschijnlijk in America (pilot). 
Na overleg is de wijziging van het 55+ label op seniorenwoningen opnieuw herzien. Hay, 

Ellen en Marco hebben in overleg met Wonen Limburg de lijst aangepast, zodat de 
woningen dichtbij de kern toch beschikbaar blijven voor de 55 plussers. 
Bestemmingsplan Wouterstraat zal binnenkort in de gemeente behandeld gaan worden en 

ligt nu ter inzage. Binnenkort zitten Marco, Bob Vorstermans en Toon vd Ligt samen om 
een informatieavond voor te bereiden. Dit zal zijn i.s.m. Wonen Limburg, i.v.m. Heijmans 

One woningen. Op donderdag 21 april om 19.30 uur is deze infoavond gepland en vindt 
plaats in Aan de Brug. 
 

* Samen zorgen 
Zie update Hay. 
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Wat heeft de Kracht van America tot nu toe opgeleverd? Dd 10-3-2016  
 
Voortgang van de diverse werkgroepen, waar ook de dorpsondersteuner bij betrokken is. : 
 
*Werkgroep samen zorgen; Bezig geweest in het dorp om te kijken wat er al allemaal is. Verenigingen en stichtingen 
bezocht, vooral ouderenverenigingen. Mede op initiatief van deze werkgroep is gezocht naar personen om deel uit te gaan 
maken van de Dorpscooperatie. Deze Dorpscoöperatie is inmiddels opgericht. Werkgroep Samen zorgen gaat door. De leden 
van de werkgroep Samen Zorgen adviseren op basis van hun professionaliteit. Leden van de werkgroep zijn op diverse 
fronten actief: in werkgroepen zoals kloostertuin, ruilbieb, vrijwilligers DDV, klankbordgroep.  Op 2 nov. bracht de WSZ een 
bezoek aan het Huis van Morgen in Panningen. Interessant. Onlangs is er een bezoek gebracht aan Hof te Berkel. De 
werkgroep zal gaan ondersteunen bij de zoektocht naar leden van de coöperatie.  
Samen met enkele andere instanties in het dorp en met ondersteuning van synthese gaan we een visie ontwikkelen mbt de 
(dorps)dagvoorziening in de toekomst in America. Na de zomer vakantie gaan we ons bezig houden met de organisatie van 
een  info-avond (of dag?) over ouder worden en leefbaarheid in America 

 
*Dorpscoöperatie America U.A. – Gestart per 1 april 2015, 4 personen in het bestuur. De dorpscooperatie heeft  momenteel 
het Vervoer in America, het Koersballen, de AED cursussen  en de Dorpsdagvoorziening onder haar hoede. Naar de toekomst 
toe zullen er meerdere activiteiten onder kunnen gaan vallen.  Met de dorpscooperatie neemt America de uitvoering van 
activiteiten en voorzieningen zelf ter hand. Zeer interessante ontwikkeling, waar op dit moment ook regionaal en provinciaal 
veel aandacht voor is. Voorbeeld: initiatief Cooperatief Limburg. 
De coöperatie gaat straks actief leden werven en men is nog op zoek naar mensen met verstand van financiën, befrijfskunde 
en marketing. Zij gaan hiervoor extern advies inwinnen. Hay Mulders is  adviseur van de DC.  Het bestuur is momenteel weer 
op sterkte.  We zijn nog steeds  op zoek naar enkele nieuwe mensen. Onlangs is er een informatief  overleg geweest met DC 
Lierop ivm ledenwerving. De coöperatie is genomineerd voor De Verbinding en heeft een mooi geldbedrag ontvangen van € 
750,- .  Mooie waardering voor de innovatieve gedachte en een mooi stuk PR.  
De coöperatie heeft regelmatig overleg ingepland voor de activiteiten die zij behartigen, zoals de DDV, Vervoer in America en 
het koersbal. De dorps coöperatie wil graag goed zichtbaar op de nieuwe website. Hier wordt aan gewerkt.  
Onlangs is er overleg geweest met adviseurs van Coopnet. Dit heeft geleid tot een herbezinning.  
 
*Werkgroep ruilbieb: in het Nieuwe GCA is de Ruilbieb gepland. Tijdelijk is vanaf 15 september  ruilbibliotheek de Laeshook 
operationeel en ingericht in Accommodatie Aan de Brug.  Een werkgroep heeft dit op zich genomen.  Er zijn meer dan 2000 
2e handsboeken opgehaald in America. Er is een schifting gemaakt en er zijn een huurafspraken gemaakt voor een ruimte in 
Aan de Brug. Er is veel enthousiasme bij de werkgroep, die uit 9 personen bestaat. Er zijn ongeveer 1400 boeken om te 
ruilen. 400 boeken liggen nog in depot. De eerste maanden is het rustig geweest in de ruilbieb. Langzaam maar zeker begint 
het te lopen. We hebben besloten  om per 1-1-2016 de openingstijden te wijzigen – eerder (vanaf 15 uur). Hiermee krijgen 
lln van de school ook de kans om te ruilen.  
Samen met de dorpskeuken is de ruilbieb aangemeld voor de wedstrijd Kern met pit 2016 van de KNHM. Op 23 jan. 2016 zijn 
de plannen met succes provinciaal gepresenteerd door de werkgroepen.  
We zijn aan het inventariseren welke mogelijkheden er verder zijn voor fondswerving (samen met JEMO). Hier hebben al 
diverse gesprekken over plaatsgevonden.  
 
*Werkgroep prettig wonen; Vanuit de werkgroep is actie ondernomen om mensen te interesseren voor wonen in America. 
Op dit moment is er volop activiteit om  6 nieuwe woningen te bouwen voor jonge mensen uit America in het gebied 
Lisdodde. Daarnaast bestaat het plan om nog enkele woningen te bouwen vanuit een projectontwikkelaar. Er is ook al animo 
voor bouwen aan de Wouterstraat / Kerkbosweg.  
De voorgang van de voorbereidingen van het bestemmingsplan voor de Wouterstraat heeft vertraging opgelopen. Het 
archeologisch- en bodemonderzoek nemen klaarblijkelijk veel tijd in beslag. Nu spreken ze over april 2016 voordat alles rond 
is. We proberen om toch wat vaart te zetten. Mensen kunnen zich uiteraard nog steeds blijven opgeven. Intussen zijn er 
plannen om 12 Heijmans one woningen te gaan realiseren in het bedoelde gebied. Het voorstel om een aantal 
seniorenwoningen te ontdoen van het 55+ voorrangslabel is in overleg met ons teruggedraaid.  
  
*Werkgroep verbinden; De particuliere vervoersdienst is per 1 mei 2015 gestart. Een vrijwilligersvervoersdienst door en voor  
mensen uit ons eigen dorp. Er zijn zo’n 12 chauffeurs en een planner gevonden. Ruud Baltussen coördineert dit project, dat 
geld genereert vanuit de Provincie. Er vindt regelmatig  evaluatie plaats met de Provincie over het project. We concluderen 
dat het project loopt zoals we verwacht hadden en de deelname is ook vanuit de geplande doelgroep. De eerste maanden 
zijn positief verlopen. Er is een stijging van het aantal ritten (van 45 – 62 –69 – 61 – 105 - 122 – 96 - 145 mei t/m dec. 2015) 
De doelgroep wordt bereikt en de tevredenheid bij de mensen is erg hoog. We zoeken nog steeds chauffeurs en een extra 
planner. Inmiddels zijn er 3 chauffeurs bijgekomen, maar vanwege gezondheidsredenen ook 2 afgevallen. Bij de gemeente is 
overeenstemming over de vrijwilligersverzekering.  
De meest favoriete bestemmingen zijn de ziekenhuizen in Venray en Venlo. Chauffeurs fungeren daar ook vaak als 
begeleiders van de cliënten. Dit wordt zeer gewaardeerd.  
Er wordt volop gekeken naar ons project ook in relatie met de situatie straks na 2016. De gemeente is aandachtig volgend.  
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*Werkgroep brood op de plank; Vanuit deze werkgroep zijn diverse ideeën geopperd om America op de kaart te zetten. Er 
zijn 2 ideeën uitgewerkt. De Open Bedrijvendag heeft op 26 april j.l. plaatsgevonden. Hierbij hebben 9 Americaanse 
ondernemers hun deuren opengezet. Een bijzonder geslaagd project, dat zeker een vervolg krijgt. In de evaluatie is besloten 
om dit evenement elke 2 jaar terug te laten keren. In de tussenliggende jaren worden andere activiteiten georganiseerd. De 
werkgroep is enkele keren bijeen geweest en heeft het plan om in 2016 een wandelactiviteit te organiseren, in combinatie 
met activiteiten in het kader van 125 jaar parochie America. Inmiddels liggen  er al enkele concrete plannen op tafel: 
dienstenveiling, wandeltocht,  iets voor de jeugd en de ouderen, expositie, film, muziekavond, Peelbrunch, De plannen 
worden regelmatig besproken met een werkgroep die zich hiervoor in wil zetten, bestaande uit een 10 –tal enthousiaste 
deelnemers, die in kleine werkgroepjes een deel van de organisatie op zich gaan nemen. Het weekend van 23 – 24 april 2016 
is gekozen als feestweekend. 
Onlangs is de werkgroep Brood op de plank omgezet in een aparte stichting Brood op de Plank. De opbrengst van de 
dienstenveiling zal grotendeels ten goede komen aan het Gezondheidscentrum.  
Verder is een werkgroepje bezig om de website en facebookpagina opnieuw te bekijken en een facelift te geven. Deze site 
staat al flink in de steigers. O.a. de dorpscooperatie en het Gezondheidscentrum zullen een duidelijke plek hierop vinden. Via 
facebook en de huidige website wordt relevant nieuws verspreid.  
 
*Werkgroep  opgroeien; Dit heeft geresulteerd in een jeugdoverleg met een groot aantal verenigingen. Hieruit is het idee 
geboren om de Koningsspelen gezamenlijk te organiseren. Dit is op 24 april gebeurd. Verenigingen hebben dit samen met de 
Basisschool vorm gegeven. Eveneens goed geslaagd en voor vervolg vatbaar. In de evaluatie is besloten om dit jaarlijks zo te 
organiseren. Datum 2016: 22 april. In het Jeugdoverleg van november is hiervoor de kick-off geweest. Volgend jaar gaan 4 
verenigingen(Tennis, fanfare, korfbal, AVV)  dit feest organiseren samen met de Basisschool.  
Het project “ de Vreedzame school”  van BS de Wouter heeft ook de aandacht van het Jeugdoverleg. In de hoogste groepen 
worden mediators opgeleid. Per slot van rekening komen de lln van de school ook op de clubs terecht. Zo kan het uitgroeien 
tot “ het Vreedzame dorp”.  
In het Jeugdoverleg is het idee geboren om begin 2017 een kampioenengala te organiseren met “ kampioenen uit 2016” in 
combinatie met een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst. De werkgroep Opgroeien neemt het voortouw.  
 
*Werkgroep accommodaties 
N.a.v. het nieuwe accommodatiebeleid van de gemeente H ad M is het dorp zelf aan zet. Na 2 bijeenkomsten heeft zich een 
werkgroep geformeerd die zich gaat bezighouden met de inventarisatie van de huidige en gewenste situatie en behoeften 
voor accommodaties en verenigingen in America. Er komt van alles op ons af en we gaan bekijken hoe we de gewenste 
situatie bereiken en wat er dan voor acties nodig zijn. Inmiddels zijn de vragenlijsten terug van de beheerders en eigenaren 
van accommodaties in America. Deze zijn verwerkt en  de resultaten zijn besproken tijdens het Dorpscafé van 13 januari 
2016s. De vragenlijsten voor de gebruikers van de accommodaties zijn binnen en deze resultaten zullen samen met de rest in 
een verenigings- en accommodatieplan verwerkt worden. Medio dit jaar  zal er weer een dorpscafé plaatsvinden hierover. 
Synthese gaat ons bij de uitwerking van de plannen ondersteunen.  
 

* Dorpsondersteuner – bij veel zaken en alle werkgroepen betrokken. Regelmatig overleg met diverse instanties en ook 
steeds meer  individuele hulpvragen van uiteenlopende aard. Het overleg met carnavalsverenigingen heeft zo geresulteerd in 
een samengaan , samenwerking en bestuurlijk tussen de CV en de BB.  Vanuit diverse zijden is vraag naar informatie over hoe 
we in America aan de gang zijn en wil men ook info over de rol van dorpsondersteuner. Waar mogelijk wordt hier info over 
gegeven: o.a. bij de Limburgse zorgcollectieven, bewonersacademie, VKKL e.d.  Regelmatig is er overleg met  de 
zorgaanbieders in America: POH, DO, Proteion, Zorggroep, Buurtzorg en Gebiedsteam Peel. Er is structureel overleg met De 
Zorggroep, met de POH van de huisarts en het Gebiedsteam Peel. Het contract met Hay is voorlopig weer verlengd.  
 
* Klankbordgroep Bouw GezondheidsCentrum America– deze werkgroep is  aan het nadenken over de invulling van , met 
name de maatschappelijke functies in het GCA. De klankbordgroep bestaat uit inwoners van America, die in het verleden ook 
al actief zijn geweest in de co creatie en de bouwgroep. Zij zijn voortvarend van start gegaan en de Open dag op 13 sept. was 
een succes. Veel bezoekers, veel informatie, veel mensen die zich al als vrijwilliger opgegeven hebben. Wordt vervolgd.  
29 november is er een informatiebijeenkomst geweest, waar de bouw nader toegelicht is. De  offertes zijn beoordeeld en 
Raedts bouw uit Venray zal gaan bouwen.  Er zal z.s.m. gestart worden met de bouw / sloop. Deze dag werd georganiseerd 
door het bestuur van GCA. Er was ook veel aandacht voor het werven van vrijwilligers tijdens de bouw. Een aantal mensen 
heeft zich al voor uiteenlopende taken opgegeven. Samen met het bestuur van GCA zijn we met een positief resultaat op 
zoek gegaan naar een goede vrijwilligerscoordinator, die als schakel fungeert tussen de uitvoerder en de vrijwilligers. Op 13 
maart a.s. is er weer een informatiebijeenkomst met de vrijwilligers, de aannemer en de klankbordgroep.    
In de klankbordgroep hebben ook de werkgroepen ruilbieb, keuken en kloostertuin een plek gevonden. Zij willen ook actief 
meedoen als het straks gaat om het werven van vrijwilligers voor de bouw e.d. en bij het vergaren van de benodigde 
financiën.  
 
 
Hay Mulders  
Dorpsondersteuner.  
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* Brood op de plank, 125 jaar Parochie America 
Er is een aparte stichting opgericht, de activiteiten rondom 125 jaar America zijn in volle 

gang. Alles loopt zeer voorspoedig. Alle diensten van de Dienstenveiling worden van te 
voren aangekondigd en daar kan dan op geboden worden. 

 
* Opgroeien (Jeugdoverleg) 
Zie update Hay. 

 
* Vervoer in America 

Frank heeft enkele vragen; hoe zit het met vervoer naar podotherapie in Leunen en 
tandtechnicus in Leunen/Venray? Dit valt niet onder Vervoer in America zoals bedoelt is. Er 

is bewust gekozen voor de gemeentegrenzen en de ziekenhuizen in Venlo en Venray. Als er 
vragen zijn kunnen deze aan Ruud gesteld worden. 
 

* Verfraaien Kabroeksebeek 
Nog geen verdere vooruitgang. Het Waterschap is nog mee bezig met onze plannen en 

moet er nog over besluiten. 
 
* Groengroepen 

Evaluatievergadering is verschoven naar 6 april. 
 

06.  Dorpscoöperatie America 
In april is de geplande jaarvergadering i.s.m. de dorpsraad, de vergadering is dan gepland 
op 13 april samen met de dorpsraadvergadering. Dan zal ook een presentatie over 

Energiecollectief plaatsvinden. Er heeft zich een nieuw bestuurslid gemeld.  
De bedoeling is om een bijeenkomst te beleggen waar de toekomstvisie van America over 

10-15 jaar bekeken gaat worden, dit in samenwerking met de Dorpsraad America, 
Dorpscoöperatie America, Aan De Brug en Gezondheidscentrum America. 
 

07.  Jaarverslag 2015 
Marco geeft een presentatie over het jaar 2015. 

Frank en Pieter hebben de kascontrole uitgevoerd. 
 
08.  Locatie Luiercontainers 

Op verzoek van de gemeente wordt voorgesteld de een luiercontainer te plaatsen bij de 
basisschool en aan Slikweg (bij glasbak). 

 
09.  Speelvoorzieningen Beukenhofje 
Speeltoestel is niet geschikt voor kleine kinderen, de buurt geeft aan dat er bijna geen 

kinderen meer komen spelen. 
Er wordt bekeken of er door de dorpsraad een ander speelvoorziening aangeschaft kan 

worden voor de kleine kinderen tot 4 jaar, dit zal samen met de buurtgenoten en de 
basisschool bekeken worden. Eerst kijken waar behoefte aan is. 
 

10.  Kermis 2016 
Vorige week is er een vooroverleg geweest met H. Janssen (kermisexploitant), gemeente 

Horst aan de Maas en de gezamenlijke Horeca America om te kijken of er nog meer cachet 
aan de kermis gegeven kan worden. 

De kortingsbonnen worden gemist, dit wil men zelf op gaan pakken, door middel van een 
eigen kortingsactie op te gaan zetten, waar zowel de horeca als de exploitanten van 
kunnen profiteren. 

 
11.  Ledenwerving voor dorpsraad 

Dorpsraad America kan wel een paar nieuwe dorpsraadleden erbij gebruiken. Aan ieder de 
taak om mensen persoonlijk te vragen, dit werkt vaak nog het beste. 
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12. Ingekomen en uitgaande stukken 

Stukken zijn per mail verstuurd naar de dorpsraadleden. 
 

13. Rondvraag   
Pieter geeft aan dat hij vaker niet aanwezig kan zijn op de vergadering dit in verband met 
zijn werk. 

Hay E. is bestuurslid geworden van Innovatief Platteland, zie: www.innovatiefplatteland.nl.  
Hay M. vraagt hoe de status is op de Schiksedijk met betrekking tot de knip, het gewenste 

resultaat is er nu nog steeds niet. Marco gaat contact opnemen met de gemeente. 
Rob Zijlstra geeft aan dat de dorpssuper niet goed draait, dit als mededeling, de Spar gaat 

nu een plan van aanpak maken om te kijken hoe de winkel toch rendabel gemaakt kan 
gaan worden. Dit is een zorgelijke ontwikkeling voor de leefbaarheid van het dorp. 
Hilske geeft aan dat ze het komende halfjaar erg druk heeft met haar werk waardoor ze 

minder tijd voor dorpsraadactiviteiten heeft. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.37 uur. 
 

 
 

 

http://www.innovatiefplatteland.nl/

