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DORPSRAAD AMERICA 
p/a E. Jacobs   

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

info@dorpsraadamerica.nl 

Verslag Vergadering Dorpsraad America,  d.d. 16-11-2016 
 

 

Aanwezige leden: Ellen Jacobs, Hilske Janssen, Frank ten 
Doeschate, Pieter vd Homberg 

Adviseurs: Hay Mulders (later), Hay Engels, Mariet Roelofs, 
Danny van Hees, Mart Willems (Synthese), Jac Thijssen. 

Gasten: Piet Swinkels, Jac Kleuskens, Gerben Koek 
Afwezig m.k.: Marco Hesp, Ruud Baltussen 

Afwezig z.k.:  
Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Onderhoud 

Griendstsveenseweg 

Contact met gemeente en 

buurtvereniging 

Ellen zsm v 

 

01. Opening en berichten van verhindering 
Bericht van verhindering van Marco Hesp en Ruud Baltussen. 

 
02. Vaststellen agenda 
Vastgesteld. 

 
03.  Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 
 
04.  Verslag DR vergadering 12-10-2016 

N.a.v. windmolens Ysselsteyn, redelijk wat weerstand bij omwonenden, ook is men niet blij 
dat eigenaren van de gronden wel zijn ingelicht en omwonenden niet. 

Met dank aan de samensteller zijn de notulen goedgekeurd. 
  
05.  Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken:  

Marco Hesp en Hay Mulders hebben een update doorgestuurd. 
 

* Brood op de Plank  
8 januari wordt “America Bruist” georganiseerd. Bedoeling is dat een aantal ondernemers zich 
presenteren. Het wordt een nieuwjaarsbijeenkomst en er zal een Kampioenengala 

plaatsvinden, waarbij Americaanse kampioenen van 2016 in het zonnetje worden gezet. 
In april zal er weer een Open Dag bij ondernemers georganiseerd worden. 

 
* GCA, ’t Laefhoês 
Er wordt op dit moment heel hard gewerkt om de bouw rond te krijgen. In de oudbouw zijn 

toch een aantal tegenvallers, die ook wel verwacht werden. O.a. het stucwerk is op aantal 
plaatsen slechter dan verwacht. 

Financiering van de keuken en De Laeshook is rond, er worden op dit moment nog diverse 
ideeën ontwikkeld. 
Bedoeling is dat de ruimtes door gebruikers eind van dit jaar betrokken kunnen worden. 

 
* Bouwen in America 

Werkzaamheden zijn gestart op het perceel aan de Wouterstraat. De weg is uitgegraven, de 
eerste contouren zijn nu zichtbaar. Naar verwachting is de weg met bekabeling, riool en 
elektra in januari klaar. Binnenkort zal een deel van de Wouterstraat, ter hoogte van dit 

bouwterrein, ook geheel opengebroken worden voor de aanleg van een nieuwe riolering. Over 
een paar weken wordt dit ook gedaan aan de Kerkbosweg. E.e.a. is wel afhankelijk van het 

weer. De eerste “bouwers” aan de Kerkbosweg gaan na de winter aan de slag, er zijn 7 
serieuze kandidaten.  

De Informatieavond van Wonen in America op 8 november is goed bezocht. Hier zullen vast 
nog een aantal kandidaten uit gaan rollen. Tot 22 november hebben wij als werkgroep nog 
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behoorlijk wat te zeggen over de verdeling van de gronden voor maatwerk. Daarna worden 

de kavels gewoon door de gemeente / Startpunt Wonen verdeeld.  
Er zijn voor de compact-woningen van Heijmans mogelijk 15 kandidaten waaronder ook een 
aantal Americanen. Op dit moment is de vraag of men vast houdt aan de periode van 

maximaal 2 jaar dat men er mag wonen. Hierover zijn vragen gesteld en is men in gesprek. 
Hay Mulders en Marco hebben afgelopen vrijdag, op uitnodiging van wethouder Bob 

Vostermans en Ivo van Rees van Wonen Limburg, een vergadering gehad over de situatie nu 
in America en de mogelijkheden voor de toekomst. Bekeken zou kunnen worden of we een 
wooncoöperatie in America op zouden kunnen richten. Hier komt wel wat bij kijken. Dit wordt 

nog kritisch bekeken, ook door ’t Laefhoês. In Meterik is een vergelijkbaar project waarbij 
eigen inwoners voorrang hebben, Hay Mulders vraagt in Meterik na hoe dat daar is opgezet. 

Er is ook zorg dat door de Kompaswoningen van Heijmans het contigent woningen eerder vol 
is. 

 
* Samen Zorgen 
Werkgroep is aan het informeren of er een vaste ruimte binnen ‘Aan de brug’ verkregen kan 

worden, nu wordt een aantal keer per week de Huiskamer gehuurd. 
 

* Vervoer in America 
Loopt nog steeds heel goed. Binnenkort is er weer een overleg met de chauffeurs en is er ook 
overleg met de Provincie.  

 
* Voorzittersoverleg America (DRA, DCA, GCA, ADB en SDB) 

Niet plaatsgevonden. 
 
* Groengroepen 

Rondom alle bomen aan de Pastoor Jeukenstraat en Nusseleinstraat staan nu sedumplanten. 
Dit is een mooie verbetering voor het aanzien van de straat, waarvoor onze hartelijke dank 

aan de gemeente. 
 
* Jeugdoverleg 

Op 28 november is weer een Jeugdoverleg. Ter voorbereiding hierop hebben we hier vorige 
week een vooroverleg over gehad, met iemand van Synthese en de GGD. Het idee is 

opgepakt om een vervolg te geven aan de Dorpscafé over Alcohol- en Drugs. Hier willen we 
de (jeugd)verenigingen ook in betrekken. 
 

06.  Dorpscoöperatie America (DCA) 
Coöperatie is zich voor aan het bereiden op 2017, aan het bekijken welke activiteiten 

ondergebracht zullen worden bij de coöperatie. 
 
07.  Ingekomen en uitgaande stukken 

Geen vragen of opmerkingen. 
 

08. Rondvraag   
Jac Kleuskens geeft aan dat de Griendtsveenseweg op bepaalde plekken heel slecht is 
afgewerkt. Ellen neemt contact op met gemeente en Buurtvereniging van de 

Griendtsveenseweg hierover. 
Hay Engels: America en Meterik (Voetbal en Tennis) zijn met locatieverkenningen bezig voor 

gezamenlijke sportaccommodatie, gemeente stelt hiervoor gelden beschikbaar. Verenigingen 
voor binnensporten hebben zich hier nog niet bij aangesloten. 

 
09. Sluiting 
De voorzitter sluit om 20:43 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


