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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. 18-01-2017 
 

 

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

Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Jac Kleuskens, Math van Rengs 

Afwezig m.k.: Pieter vd Homberg, Hay Engels, Mariet Roelofs, 
Jac Thijssen, Danny van Hees 

Afwezig z.k.:  
Notulist: Hilske Janssen 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Woningbouw in eigen beheer Navraag van voorwaarden Marco 15-02-17 v 

2 Proj. Duurzaam Waterbeheer Verduidelijkingsgesprek gemeente Ruud, Marco 27-01-17 v 

3 Inzet Prioriteitsgelden Hay plaatst stukje in Peelklokje Hay 20-01-17 v 

4 Balgooien Hay plaatst stukje in Peelklokje Hay 20-01-17 v 

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Bericht van verhindering van Pieter vd Homberg, Hay Engels, Mariet Roelofs, Jac Thijssen en Danny van 

Hees.  
 

02. Vaststellen agenda 
Vastgesteld. 
 

03.  Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 
04.  Verslag DR vergadering 14-12-2016 
Pagina 1: 

Mbt de Lorbaan, dit is gemeld en opgelost door de gemeente. 
Mbt het paaltje is gemeld en nog niet teruggeplaatst. Dit zou nog opgepakt gaan worden. 

Mbt Willems: Zienswijze was niet nodig, verkeersveiligheid is opgenomen in het 
bestemmingsplan. E.e.a. is per mail gecommuniceerd. 

Stukje m.b.t. Whatsapp Preventiegroep is ingediend, komt in het Peelklokje van februari. 
Naam: Wim Lange i.p.v. Langen. 
Verder geen opmerkingen over het verslag en ook geen vragen naar aanleiding van. 

  
05.  Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken:  

 
* Brood op de Plank  
America Bruist met het Kampioenengala 2016 is zeer goed verlopen en financieel 

waarschijnlijk ook in orde. Onze complimenten. Een geslaagde nieuwe activiteit en voor 
herhaling vatbaar. Evaluatie volgt. Punt van aandacht: nu is eenmalig € 1.000 subsidie 

gebruikt. Het zal moeilijk worden het in deze vorm meermalig plaats te laten vinden. 
 
* GCA, ’t Laefhoês 

Bouw: de bouw schiet op, er moeten nog enkele dingen worden afgewerkt. Binnenkort wordt 
de keuken geplaatst. 

Het Laefhoês zoekt nog een procesbegeleider, hiervoor is een subsidie beschikbaar voor 3 
jaar, 12 u/wk in het eerste jaar. 
Er is gesproken met geïnteresseerden voor de functie van gastvrouw/-heer. 

De prikdienst start er in februari. Andere disciplines starten komende weken. 
Het Laefhoês doet mee aan de “Open Bedrijvendag” op 23 april. 

Het afscheid van dokter Jan Van Dongen was erg geslaagd.  
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Op 12 maart om 16.20 uur wordt de documentaire “We Doen Het Zelf Wel”, waarin ’t 

Laefhoês centraal staat, uitgezonden door omroep Human op NPO 2. 
Op 18 maart is de officiële opening van ’t Laefhoês. 
Op 25 maart is er een uitstapje voor betrokkenen naar het We Doen Het Zelf Wel Festival. 

Er komt nog een nieuwsbrief vanuit de participanten. 
Bestuurswijziging: Jan van Dongen treedt uit en Pieter van Wijk treedt toe. 

 
* Bouwen in America 
Riolering ed. zijn aangelegd aan de Wouterstraat en Kerkbosweg. De toplaag van het wegdek 

moet nog afgewerkt worden. 
De plannen verlopen voorspoedig. Op dit moment zijn er 10 woningen gepland aan de 

Kerkbosweg.  
Kompaswoningen: De vergunningprocedure loopt bijna af, na goedkeur zal gestart worden 

met plaatsing, waarschijnlijk in week 6. De woningen zullen dan aangeboden worden op 
www.thuisinlimburg.nl.  
De vraag ligt er of we als dorp woningen in eigen beheer willen nemen. We willen wel meer 

weten, maar zijn zeer gereserveerd i.v.m. de risico’s die er bij horen. We zien misschien 
mogelijkheden als het gaat om een bepaalde doelgroep, zoals de woningen van het woon-

zorgcomplex. 
 
* Samen Zorgen 

Geen nieuws. 
 

* Vervoer in America 
Geen nieuws. 
 

* Voorzittersoverleg America (DRA, DCA, GCA, AdB en SdB) 
Geen nieuwe bijeenkomst meer geweest. 

 
* Groengroepen 
De vrijwilligers hebben hun vrijwilligersvergoeding weer ontvangen. Fijn wat ze doen! 

 
06.  Dorpscoöperatie America (DCA) 

Er zijn 2 bestuursleden gestopt en ze zoeken naarstig naar aanvulling in het bestuur. 
Het Eetpunt en de Computerclub zijn per januari onder de DCA komen te vallen. 
 

07. Project Duurzaam Waterbeheer 
De gemeente zal iedere “afkoppelings-situatie” beoordelen en de plannen moeten 

goedkeuren. De mogelijkheden voor uitvoering worden nog goed doorgesproken van te voren 
door Marco en Ruud met de gemeente, omdat het nu lijkt of er minder mogelijk is dan eerst 
werd geschetst. 

 
08. Inzet Prioriteitsgelden 2017 

De gemeente heeft gevraagd om een actueel overzicht van gelabelde gelden. Het huidige 
saldo is ruim € 35.000. Het is belangrijk om geld te oormerken voor goede projecten, zodat 
we niet gekort worden op dit budget. Op dit moment hebben we € 17.500 geoormerkt voor 

de lopende projecten Verfraaiing Kabroeksebeek en iets rondom ‘t Laefhoês (een beweegtuin 
en/of doe-tuin). 

Hay zal in het Peelklokje aangeven dat er goede ideeën en plannen ingediend kunnen worden. 
Mogelijk valt te denken aan voorzieningen voor de jeugd of nieuwe projecten uit De Kracht 

van America. 
 
09.  Ingekomen en uitgaande stukken 

Dhr. Tabor is geantwoord op zijn vraag over het Turfstekerspad. 
De volgende keer komen medewerkers van Staatsbosbeheer in onze vergadering tekst en 

uitleg geven over de lopende werkzaamheden in De Peel (Life+). 
 

http://www.thuisinlimburg.nl/
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10. Rondvraag   

Balgooien: Huwelijken zijn niet bekend. Via het Peelklokje worden mensen gevraagd zich bij 
Frank te melden. 
Frank: Op 30 januari is er een presentatie over de plannen van en in Equestrian Centre De 

Peelbergen in Kronenberg. Frank, Ruud en Marco zullen hier heen gaan. 
Hay: Komende zaterdag is er een bijeenkomst van Kern met Pit, waar Jan Driessen en Hay 

hopen € 1.000 op te halen voor de dorpskeuken. 
Jac: Gemeente Horst a/d Maas zou niet mee willen werken aan het veiliger maken van de 
Griendtsveenseweg. Hij maakt zich zorgen over de staat van de weg. 

Hilske: Zij heeft een klacht ingediend bij ProRail m.b.t. ernstige trillingsoverlast door extra 
lange en zware treinen gedurende de nacht. Dit is waarschijnlijk i.v.m. de werkzaamheden 

aan de Betuwelijn. Ze maakt zich zorgen over de kwaliteit van hun woning. Ze zal ook contact 
opnemen met Guy Derks en Jan Manders (Griendtsveenseweg) om mogelijk gezamenlijk actie 

te ondernemen. 
 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:22 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 
 

 


