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Inleiding 

 
De samenstelling van de bevolking in ons dorp America verandert door de vergrijzing en ont- 
groening. De leefstijlen veranderen, we gaan bijvoorbeeld minder naar de kerk en meer naar de 
sportschool. Daardoor zie je de behoeften aan verenigingsactiviteiten en voorzieningen ook 
veranderen. Voor de huisvesting van verenigingen en voorzieningen zijn nu andere accommo- 
daties nodig dan 10 jaar geleden. De gemeente Horst aan de Maas heeft daarom alle dorpen 
gestimuleerd om in kaart te brengen wat elk dorp nodig heeft aan accommodaties en in welke 
mate de huidige accommodaties voldoen aan de veranderende behoeften. 

 
De werkgroep Verenigings- en Accommodatieplan America heeft het afgelopen half jaar 
onderzoek gedaan voor antwoorden op deze vragen. Daarvoor is een vragenlijst uitgezet onder 
de beheerders van accommodaties in America. De resultaten van deze enquête, waaraan 14 
beheerders hebben deelgenomen, staan in hoofdstuk 1. Vervolgens is een vragenlijst opgesteld 
en uitgezet onder de verenigingen en de gebruikers van accommodaties. Hieraan hebben 25 
verenigingen deelgenomen, waarvan 7 verenigingen tevens beheerder zijn van een accommo- 
datie. Deze laatste groep heeft zich de moeite getroost om zelfs twee vragenlijsten in te vullen. 
 
Opvallend is dat diverse sportverenigingen al initiatieven genomen hebben voor een 
bovendorpse samenwerking met andere sportverenigingen. Deze verenigingen anticiperen 
daarmee op de veranderende behoeften. 
In totaliteit beschikt America over 19 accommodaties waar verenigingen of activiteitengroepen 
onderdak vinden. Sommige accommodaties zijn verouderd en kostbaar in het gebruik. Naast 
deze oudere accommodaties wordt er in America ook geïnvesteerd in nieuwe accommodaties 
zoals het natuur-educatiecentrum Aan de Drift en Gezondheidscentrum America, ’t Laefhoês. 

 
We hebben geprobeerd de huidige wensen en behoeften aan accommodaties zo goed mogelijk 
in beeld te brengen. Het overschot aan accommodaties zal de komende jaren toenemen in 
America. De exploitatie van enkele accommodaties komt extra onder druk te staan door een 
toename van de onderhoudskosten. In hoofdstuk 3 wordt daarom gepleit voor een verdere 
samenwerking en afstemming door de beheerders om te kunnen voldoen aan de veranderende 
behoeften. 

 
 
 
NB: 
In deze openbare en digitale versie van het Verenigings- en Accommodatieplan van America 
laten we niet alle vragen en antwoorden van de enquêtes zien wegens privacy redenen. 
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Hoofdstuk 1. Uitslag enquête beheerders 

 
America beschikt over 19 accommodaties waar verenigingen en activiteitengroepen onderdak 

vinden. Deze accommodaties worden beheerd door de gemeente (gymzaal), door particulieren 

(dorpscafés, centrum milieu educatie), door beheerstichtingen (Bondszaal, Aan de Brug en ba- 

sisschool) of door verenigingen die tevens een eigen accommodatie beheren, zoals de voetbal- 

vereniging, de paardenvereniging en Jong Nederland America. Aan dit onderzoek hebben 14 

beheerders deelgenomen. 

 
1. Stichting Aan de Brug 

2. Natuurinformatiecentrum, Aan de Drift 

3. Voetbalvereniging America 

4. De Paardenvrienden, De Saloon 

5. Tennisclub America 

6. Café Boëms Jeu 

7. Dynamiek Scholengroep, Basisschool De Wouter 

8. Stg. Gemeenschapshuis America, De Bondszaal 

9. RK Kerkbestuur Parochie St. Joseph America 

10. Stg. Gezondheidscentrum America, ‘t Laefhoês 

11. Stg. Peelmuseum America, De Kamphut 

12. Hengelsportvereniging De Put 

13. Jong Nederland America, Blokhut Ôs Thoês 

14. Gemeente Horst aan de Maas, Gymzaal America. 

 
Er zijn geen gegevens ontvangen van Café Station America, De Krekel (d’n Doel) Handboogac- 

commodatie, Postduivenclublokaal De Valk, De Golfhorst en de jongerensoos Cartouche (valt 

ook onder Stichting Aan de Brug). De postduivenvereniging heeft wel telefonisch gegevens 

doorgegeven en OJC Cartouche heeft deelgenomen aan de enquête onder de gebruikers. De 

antwoorden van enkele vragen zijn samengevoegd in tabellen. Hierdoor loopt de nummering, 

die verwijst naar de vragenlijst, niet door. 
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Bouwjaar, aantal ruimten en aantal m2 van de accommodaties 

 

Accommodatie Bouwjaar Aantal 

ruimten 

Aantal 

m2 

1.  Stichting Aan de Brug 1954 /1994 7 615 

2.  De Bondszaal, Stg. Gemeenschapshuis 1925 2 233 

3.  Café  Boëms Jeu 1950 1 75 

4.  De Kamphut,  Stg. Peelmuseum 1938 2 120 

5.  Basisschool De Wouter 1972 9 1440 

6.  De Gymzaal 1969 1 430 

7.  Tennispark / kantine 1998 1 130 

8.  Blokhut Os Thoês, Jong Nederland America 1999 4 365 

9.  Sportpart Erica, AVV 1964 9 161 

10. Natuurinformatiecentrum, Aan de Drift 2015 1 50 

11. De Saloon, De Paardenvrienden 1992 1 50 

12. Hengelsportvereniging De Put 1974 1 - 

13. Gezondheidscentrum ‘t Laefhoês 1892/2016 Nnb Nnb 

14. RK Kerk, Parochie St. Joseph America 1892 1+ 390 zitplts 

 

 

 

Is de bezetting op dit moment voldoende om de exploitatie rond te krijgen? 

 
De antwoorden op deze vraag zijn in vier clusters verdeeld. 

 

Geen probleem Net voldoende 
Het ene jaar goed, 

het andere jaar 
minder 

Nee, we redden het 
niet, maken al jaren 

verlies 

4 4 1 3 

 

De beheerders van Aan de Drift en Gezondheidscentrum ‘t Laefhoês hebben deze vraag niet 

beantwoord omdat ze net begonnen zijn of nog moeten starten met de exploitatie. 
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Hoofdstuk 2 . Uitslag enquête gebruikers 

 
In januari 2016 heeft de werkgroep Verenigings- en Accommodatieplan America een vragenlijst 

voorgelegd aan alle verenigingen en activiteitengroepen in America. Doel van deze enquête is 

een beeld te krijgen wat de gebruikers vinden van de accommodaties in America nu en met het 

oog op de toekomst. Hieraan vooraf is een enquête gehouden onder de beheerders van de ac- 

commodaties in America. 

 
De gebruikers van accommodaties zijn te verdelen in twee hoofdgroepen: 

1. Verenigingen zonder eigen accommodatie 

2. Verenigingen met een eigen accommodatie 

Nu is de scheidslijn tussen deze twee groepen niet in alle gevallen strak te trekken. OJC Car- 

touche huurt van de Stichting Aan de Brug maar is wel verantwoordelijk voor beheer, inrichting 

en onderhoud van hun jongerenruimte. Op grond hiervan is PJC Cartouche ingedeeld in groep 

2. 

De Stichting werkgroep Oud America is weliswaar de hoofdgebruiker van de zolder van Aan de 

Brug, maar ingedeeld in groep 1. 

 
Dit is een uitgebreid onderzoek onder verenigingen en activiteitengroepen geworden. De na- 

druk ligt op de behoeften aan activiteiten waarvoor accommodaties nodig zijn, maar er komen 

ook vraagstellingen aan bod die ingaan op de interne organisatie en de algemene vitaliteit van 

de vereniging. Het onderzoek van de werkgroep dient te leiden tot een ‘Verenigings- en Accom- 

modatieplan America”. 

 
Ook in dit hoofdstuk zijn de antwoorden van enkele vragen geclusterd. Hierdoor loopt de num- 

mering, die verwijst naar de vragenlijst, niet door. 
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Respondenten 

 
Groep 1. Verenigingen / gebruikersgroepen zonder eigen accommodatie: 

1. Stichting Werkgroep Oud America 

2. Bijenvereniging America / Sevenum 

3. Biljartclub Boëms Jeu 

4. Computerclub America 

5. Dorpscoöperatie America1, Dorpsdagvoorziening 

6. Eetpunt America 

7. Koersbal activiteiten 

8. Dorpsraad America 

9. Intochtcomité America (Sinterklaas) 

10. AVOC, Volleybalclub America 

11. Ouderraad De Wouter 

12. Toneelvereniging De Vrije Spelers 

13. Dartclub Station America 

14. Jeugdcomité America (Jeugdcarnaval) 

15. Biljartvereniging Ouderen 

16. Carnavalsvereniging De Turftreiërs 

17. KBO America 

18. Vrouwenbeweging America 

 
Groep 2 Verenigingen / gebruikersgroepen met eigen accommodatie: 

1. Stichting Peelmuseum America 

2. RK Kerkbestuur Parochie St. Joseph 

3. Muziekvereniging St. Caecilia America 

4. Tennisclub America 

5. Jong Nederland America 

6. OJC Cartouche 

7. AVV, Voetbalclub America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1 De dorpscoöperatie America is een koepelorganisatie die meerdere activiteitengroepen onder 
haar hoede heeft. In de beantwoording is de dorpscoöperatie vooral uitgegaan van de dorpsdag- 
voorziening in Aan de Brug. Het Eetpunt en de Koersbalgroep hebben apart een vragenlijst inge- 
vuld. 
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Aantal leden verdeeld over leeftijdsgroepen. 
 

 

Vereniging/ gebruikersgroep 0-17 

jaar 

18- 29 

jaar 

30- 54 

jaar 

55-69 

jaar 

70+ Totaal 

Stg Werkgroep Oud America   1 8 4 13 

Bijenvereniging America   1 8 4 13 

Biljartclub Boëms Jeu   18 4 4 26 

Computerclub America   1 3 6 10 

Dorpscoöperatie America   3 2  5 

Dorpsdagvoorziening     18 18 

Eetpunt America      variabel 

Koersbal Activiteiten    1 35 36 

Dorpsraad America   4 2  6 

Intochtcomité America (Sinterklaas)   6   6 

AVOC, Volleybalclub 37 16 40 9 1 103 

Ouderraad De Wouter   11   11 

Toneelvereniging De Vrije Spelers      26 

Dartclub Station America      ? 

Jeugdcomité America (Jeugdcarnaval)   9   9 

Biljartvereniging Ouderen    6 22 28 

Carnavalsvereniging De Turftreiërs  23 48 23 3 97 

KBO America      170 

Vrouwenbeweging America      22 

       

Stg. Peelmuseum America  6 11 5 4 26 

RK Kerkbestuur America       

Muziekvereniging St. Caecilia America 18 17 23 14 6 78 

TC America 12 9 30 23  74 

Jong Nederland America 115 43 27  1 186 

OJC Cartouche 70 60 25   155 

AVV Voetbalvereniging America 82 86 94 29 8 299 

 

 

Van twee verenigingen, Ouderraad De Wouter en Jeugdcomité America, heeft het opgegeven 

aantal leden betrekking op de vrijwilligers die de activiteiten organiseren en dus niet op het aan- 

tal deelnemers. Bij de Dorpscoöperatie en Dorpsdagvoorziening zijn die twee gegevens apart 

vermeld. Door de Dartclub Station America zijn geen gegevens over de leden doorgegeven. 
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Prognose verenigingen over het aantal leden over tien jaar. 

 
Voor een accommodatieplan is het belangrijk om een inschatting te maken van de toekomstige 

behoeften aan activiteiten en voorzieningen waarvoor een accommodatie nodig is. Deze vraag 

gaat in op de verwachting van het aantal leden van de bestaande activiteiten en verenigingen. 

De antwoorden over het aantal leden zijn ingedeeld in vier groepen: 

 

Ongeveer hetzelfde Stijgt Daalt Geen prognose 

9 4 4 6 

 

De groep die geen prognose afgeeft, heeft hiervoor geen of verschillende redenen zoals: 

toekomst afhankelijk van geboorten, aantal vrijwilligers, beschikbaarheid accommodatie, verke- 

ren in proces van samenwerking met andere verenigingen of kunnen geen inschatting maken. 

 

 
Tevredenheid over de eigen vereniging, de accommodatie en het ledenaantal op de 
schaal van 1 t/m 10. 

 
De gemiddelde score is: 

 

Uw vereniging 8.0 

Uw accommodatie 6.9 

Uw ledenaantal 6.4 

 

Veel verenigingen maken zich zorgen over het toekomstig aantal leden. 

Over de accommodaties wordt door de verenigingen zeer verschillend gedacht. De scores 

lopen hier uiteen van een 10 naar een 3. De voetbalvereniging AVV geeft haar accommodatie 

een 3 en de andere verenigingen die hun accommodatie een onvoldoende geven zijn: Het Peel- 

museum, de Tennisclub, de Dorpscoöperatie, Ouderraad De Wouter en het Jeugdcomité 

(Jeugdcarnaval). 
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Van welke accommodatie(s) maakt uw organisatie gebruik? 

 
Aantal gebruikers dat gebruik maakt van de accommodaties 

 

Accommodatie Aantal 

15. Aan de Brug 13 

16. De Bondszaal 8 

17. Café  Boëms Jeu 3 

18. De soos 2 

19. Peelmuseum De Kamphut 2 

20. Basisschool De Wouter 2 

21. De gymzaal 2 

22. De kerk 1 

23. Café Station America 1 

24. D’n Doel (handboogaccommodatie) 1 

25. Tennispark / kantine 1 

26. De Valk (postduivenvereniging) 1 

27. Blokhut Ôs Thoês. (Jong Nederland America) 1 

28. Sportpart Erica (voetbalvereniging) 1 

29. Aan de Drift (natuurinformatiecentrum)  
30. De Saloon (Paardenvrienden) 1 

31. De Put (Hengelsportvereniging) 1 

32. De Golfhorst (golfvereniging) 1 

33. Gezondheidscentrum ‘t Leafhoês  
 

 

 
Bent u tevreden over de huisvesting van huidige activiteiten? 

Ja 19 

Nee 6 

 

 
Kan uw organisatie de exploitatie rond krijgen? 

 

Exploitatie aantal 

Ja, geen probleem 12 

Ja, net voldoende 8 

Het ene jaar goed, het andere jaar minder 1 

Nee, we redden het eigenlijk net niet 1 

Nee, wij maken al jaren verlies 2 

  

Totaal 24 

 
 

 

Heeft u als organisatie al uitgewerkte plannen voor de toekomst? 

 
De Stichting Peelmuseum heeft een dergelijk plan. 

De voetbalvereniging is plannen aan het maken op dit moment. 
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Hoofdstuk 3 . Conclusies en aanbevelingen 

 
 Verenigingen en voorzieningen America volop in beweging 

America is een vitale gemeenschap die volop in beweging is. Of het nu gaat om initiatieven 

van starters op de woningmarkt, het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen, de ontwikke- 

ling van een dorpsgezondheidscentrum, de samenwerking van de plaatselijke onderne- 

mers, de oprichting van een dorpscoöperatie of een dorpsondersteuner, America zit op het 

vinkentouw van de dorpsvernieuwingen. Die dynamiek van de gemeenschap stelt voortdu- 

rend andere eisen aan de accommodaties. Nieuwe verenigingen worden opgericht en 

nieuwe voorzieningen ontstaan. Maar er wordt ook geïnvesteerd in de aanpassing van ac- 

commodaties of nieuwbouw. “America dat stiët” kan in die zin ook betrekking hebben op de 

19 accommodaties waar de activiteiten en voorzieningen zijn gehuisvest. 

Uit het onderzoek blijkt dat de verenigingen hun toekomst verschillend beoordelen. Een 

aantal verenigingen ziet de toekomst somber in door veranderde behoeften. Dat geldt o.a. 

voor de Postduivenvereniging, de Computerclub, de KBO, de parochie St Joseph, de Vrou- 

wenbeweging en enkele sportverenigingen. Andere verenigingen en activiteitengroepen 

zien juist een stabilisering of toename van behoeften en ledenaantallen zoals de dorpsco- 

öperatie, de Muziekvereniging, de Biljartclub Boëms Jeu, Oud America, de Tennisclub, de 

Koersbalclub, Biljartclub Ouderen, Jong Nederland America, het Intochtcomité Sinterklaas 

en Ouderraad de Wouter. 

De besturen van de verenigingen zijn zich bewust van een natuurlijke afname en aanwas 

van behoeften en anticiperen op deze veranderingen. Zo zijn de sportverenigingen al enige 

jaren actief om bovendorps de krachten te bundelen zodat een aanbod van buiten- en bin- 

nensporten voor de gemeenschap bereikbaar blijft. Ook het parochiebestuur neemt deel 

aan een bovendorps samenwerkingsverband van parochies. 

Als gevolg van de veranderingen in tijdsbestedingen, leefstijlen en bevolkingsopbouw (ver- 

grijzing en ontgroening) staat de toekomst van enkele accommodaties of een deel daarvan 

in America onder druk. Dat geldt voor de kerk, het clublokaal van de postduivenvereniging, 

de basisschool, de gymzaal, het clubgebouw van de ruitervereniging “De Saloon” en de 

buitensportaccommodatie van de voetbalvereniging en tennisvereniging. Andere accom- 

modaties verkeren wat betreft het gebruik in een stabiele situatie of hebben de wind mee 

zoals Aan de Brug, Gezondheidscentrum “‘t Laefhoês", De Bondszaal, Jong Nederland 

America en OJC Cartouche (de soos). Toch kunnen ook de beheerders van deze accom- 

modaties zorgen hebben over de exploitatie. 

Uit het onderzoek onder de verenigingen komt naar voren dat geen enkele activiteit of een 

voorziening niet kan plaatsvinden in America omdat er geen accommodatie voorhanden is 

(zeker na de realisatie van de gemeenschappelijke ruimtes in gezondheidscentrum 

“ ’t Laefhoês”). Initiatiefnemers vinden nagenoeg altijd wel ergens onderdak. Verenigingen 

ervaren over het algemeen geen hoge urgentie als het gaat om de beschikbaarheid van 

accommodaties. Er zijn wel grote zorgen over de continuïteit van activiteiten in de nabije 

toekomst, zoals bij de sportverenigingen en de parochie St. Joseph, of over het verwezen- 

lijken van ambities, zoals die van Het Peelmuseum. Ook kunnen tijdelijk problemen optre- 

den zoals de dartclub overkwam door een kortstondige sluiting van café Station America. 

 
 Aanbod en geschiktheid van de accommodaties 

America telt bijna 19 accommodaties van het duivenclublokaal “De Valk” en visvijver “De 

Put” tot de gemeenschapshuizen “Aan de Brug” en ”De Bondszaal”. Zoals hierboven opge- 

merkt zullen enkele van deze accommodaties mogelijk binnen enkele jaren hun huidige 
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functie verliezen. Daarnaast worden in America ook weer nieuwe accommodaties toege- 

voegd aan het bestand zoals “Aan de Drift” (horeca en Natuur Milieueducatie) en het 

Gezondheidscentrum “’t Laefhoês”. Dat is een opvallende ontwikkeling. Het concept van 

multifunctionele accommodaties heeft in America maar op beperkte schaal wortel gescho- 

ten. Het accommodatie-landschap in America geeft met 19 vestigingen een versnipperd 

beeld. Met de bouw van gemeenschapshuis Aan de Brug is zo’n 20 jaar geleden een stap 

gezet naar één centrale multifunctionele accommodatie voor jong en oud. Maar deze ont- 

wikkeling heeft geen invloed gehad op het huidige versnipperde aanbod van accommoda- 

ties. 

 
De geschiktheid van de huidige accommodaties is zowel beoordeeld door de beheerders 

als door de verenigingen (de gebruikers). Sommige beheerders zijn tevens gebruiker, zo- 

als de voetbalvereniging, Jong Nederland America, de tennisvereniging en de Muziekvere- 

niging. 

Enkele beheerders geven aan dat hun accommodatie niet meer beantwoordt aan de hui- 

dige wensen en eisen door veroudering of achterstallig onderhoud. Dat geldt voor de bui- 

tensportaccommodaties, het Peelmuseum en de school. Beheerders die aangeven dat, 

met het oog op de toekomst, de exploitatie zorgen baart zijn: Aan de Brug, Peelmuseum, 

Basisschool de Wouter, de gemeente met de gymzaal en het kerkbestuur St. Joseph. De 

Stichting Gezondheidscentrum “‘t Laefhoês" is bezig met de opzet van een gezonde exploi- 

tatie. Van onderbezetting van ruimten is sprake in Aan de Brug, Kerk, gymzaal, school en 

voor Gezondheidscentrum “’t Laefhoês”. Dit is een aandachtspunt. Stichting Gemeen- 

schapshuis “De Bondszaal” is positief over de exploitatie, maar verwacht wel dat het aantal 

verhuurde dagdelen minder zal worden. 

 
Een aantal gebruikers heeft diverse wensen voor aanpassing van de accommodatie(s) die 

men gebruikt. Dit zijn de Stichting Oud America, Dorpscoöperatie America/ Dorpsdagvoor- 

ziening, Het Koersballen, de KBO, Dorpsraad America, Het Peelmuseum, de Tennisvereni- 

ging, de Volleybalvereniging, het Jeugdcomité en de Voetbalvereniging. 

 
Uitgangspunten Accommodatieplan America 

a. America dient in de toekomst te beschikken over een aantal basisaccommodaties ten be- 

hoeve van de sociaal culturele verenigingen, de eerstelijnsgezondheidszorg, de welzijns- 

voorzieningen (informatie, advies, ontmoeting, dagbestedingen en opvang), het basison- 

derwijs en de vieringen waaronder de religieuze activiteiten. 

b. Voor de binnensport- en de buitensportactiviteiten wordt door enkele verenigingen samen- 

gewerkt met de buurdorpen, zodanig dat deze activiteiten bereikbaar blijven op accepta- 

bele afstand voor inwoners van America. 

c. De accommodaties in America dienen geschikt en betaalbaar te zijn voor verenigingen en 

activiteitengroepen. 

d. De basisaccommodaties dienen centraal in het dorp te liggen en integraal / rolstoeltoegan- 

kelijk te zijn. 

e. De accommodaties dienen flexibel en multifunctioneel te zijn voor verschillende activiteiten 

en voorzieningen voor jong en oud. 

f. Er wordt gestreefd naar duurzame accommodaties, zowel qua energiegebruik als sociale 

duurzaamheid. 

g. Gestreefd wordt naar een kostendekkende exploitatie van de accommodaties. 

h. Voor het bestuur en dagelijkse beheer van de gemeenschapsaccommodaties in het dorp 

wordt door de betreffende besturen toegewerkt naar een optimale samenwerking. 
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Conclusies 

1. Momenteel staat in America geen vereniging of initiatiefgroep op straat. Enkele verenigin- 

gen hebben wel een accommodatievraagstuk. 

2. De behoefte aan activiteiten en voorzieningen verandert voortdurend in America. Het hui- 

dige aanbod van accommodaties kan daar niet of onvoldoende op inspelen, omdat de mo- 

gelijkheden tot multifunctioneel of flexibel gebruik beperkt zijn. 

3. Het aanbod van accommodaties in America is erg versnipperd. Sommige accommodaties 

zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de huidige wensen en eisen. 

4. De exploitatie van diverse accommodaties is problematisch en zal bij een ongewijzigde 

aanpak in toekomst verslechteren. 

5. Diverse verenigingen hebben al belangrijke stappen gezet in de aanpak van hun vereni- 

gings- en accommodatievraagstuk door een bovendorpse samenwerking te zoeken zoals 

de bijenvereniging, toneelvereniging, voetbalvereniging, de korfbalvereniging, de tennisver- 

eniging en de volleybalvereniging. 

 

 
Aanbevelingen 

 Het plan van de voetbalverenigingen uit America en Meterik voor de realisatie van één ge- 

zamenlijke sportaccommodatie is een adequaat antwoord op de veranderende behoeften 

en vraagstukken van betrokken verenigingen. Dorpsraad America en de werkgroep Vereni- 

gings- en Accommodatieplan America steunen dit plan. 

 Voor de aanpak van de problematiek rond de gymzaal America stelt de werkgroep voor dat 

de volleybalvereniging eveneens een bovendorpse samenwerking zoekt voor de realisatie 

van een binnensportaccommodatie die voldoet aan de eisen van deze tijd. Dit zou kunnen 

met de het plan van de voetbalverenigingen. 

 De bewegingsactiviteiten (Samen bewegen) die nu ook in de Gymzaal plaatsvinden, die- 

nen in de toekomst ook in America gehuisvest te blijven. Indien de gymzaal daarvoor niet 

meer beschikbaar is, dient daarvoor een van de basisaccommodaties aangepast te wor- 

den. 

 De plannen van Het Peelmuseum, verbetering van de eigendomspositie, zouden onder- 

steund moeten worden, zodat het museum de uitbreidingsplannen kan uitvoeren en een 

inhaalslag kan maken om hun museum voor een groter publiek toegankelijker te maken. 

 Om adequaat in te spelen op de huidige en toekomstige behoeften van verenigingen en 

initiatiefgroepen dienen de beheerders van de basisaccommodaties Aan de Brug, De 

Bondszaal, Gezondheidscentrum “’t Laefhoês", de kerk en de school de samenwerking en 

de afstemming tot uitdrukking te brengen in één gezamenlijk plan voor een multifunctioneel 

gebruik van hun accommodaties. De werkgroep vraagt aan de gemeente ondersteuning 

van dit samenwerkingsproces dat onder meer gericht is op bestuurlijke samenwerking, 

integratie onderhoudsplannen plus herinrichtingsplannen en dagelijkse beheertaken. Deze 

accommodaties dienen nog op een paar punten aangepast te worden om deze rolstoeltoe- 

gankelijk te maken. Hier zou de gemeente ook in kunnen faciliteren, zodat America nog 

heel lang vooruit kan met de huidige gemeenschapsaccommodaties. 

-.-.- 



Pagina 22 van 41  

Bijlage 1. Presentatie Dorpscaf é 13 - 1- 20 16 



Pagina 23 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 24 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 25 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 26 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 27 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 28 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 29 van 41  

 

 



Pagina 30 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 31 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 32 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 33 van 41  

 

 

 
 

 



Pagina 34 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 35 van 41  

 

 

 
 

 



Pagina 36 van 41  

Bijlage 2 . Presentatie Dorpscaf é 25- 5- 16 
 
 
 

 



Pagina 37 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 38 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 39 van 41  

 

 

 

 

 



Pagina 40 van 41  

 

 

 

 



Pagina 41 van 41  

 

 

 

 

 


