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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. 13-06-2018 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Ruud Baltussen, 
Pieter van de Homberg, Huub Geuijen, Tom Faessen 
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Mariet Roelofs, Frenk 
Peeters 
Gasten: Piet Swinkels, Mevr. Heesbeen, Mevr. Hurkmans, Dhr. en 
Mevr. Derks, Dhr. Houben, Dhr. v.d. Wetering, Dhr. Vervoort 
Afwezig m.k.: Jac Thijssen, Frank ten Doeschate 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Huisvesting 

arbeidsmigranten 
Gezamenlijk in gesprek blijven 
met Van Dijck. 

DRA 
Buurtbewoners 

T.z.t.  

2 Welkomstborden Ophangen Marco en Hub 01-09-18  
3 Repair Café America Aanvraag Prioriteitsgelden Marco 01-07-18  
4      
5      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Berichten van verhindering van Jac Thijssen en Frank ten Doeschate. 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze bijzondere vergadering die tevens een afsluiting is 
van het seizoen. Dank ook aan Paul en Petra Jacobs voor hun gastvrijheid in hun Natuur- en 
Informatiecentrum / Bosbrasserie / Pannenkoekenhuis Aan de Drift, waar we deze vergadering mogen 
houden. 
 
02. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld. 
 
03. Mededelingen en verslag 16-05-2018 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04. Huisvesting arbeidsmigranten 
De buurt van de Lorbaan, Gerard Smuldersstraat is aanwezig om de plannen van de 
huisvesting te bespreken. Er bestaat bezorgdheid over de mogelijke huisvesting van 
arbeidsmigranten op het voormalige terrein van het champignonproefstation aan de 
Peelheideweg door Van Dijck Groenteproducties.  
Er is vooral ook wat onvrede over de communicatie tussen Van Dijck en de omwonenden. 
Vanavond willen we dit bespreken en uitspreken. De afspraak die we gemaakt hebben is dat 
we samen (dorpsraad en omwonenden) in gesprek blijven met Van Dijck om zo vinger aan de 
pols te houden. 
 
05. Korte update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken indien nodig:  
 
* Geluidsoverlast Spoor 
Gemeente is klaar met alle plannen. Komende week is er weer een overleg gepland met de 
Werkgroep Spoor en wethouder Driessen en betrokken ambtenaar Emiel Heijnen.  
 
* Kabroeksebeek 
Nog steeds in afwachting op stappen van het Waterschap. 
 
* Krachtige Kernen 
20 juni is de presentatie van de studenten HAN om 19.00 uur in ‘t LaefHoês; Een kwalitatief 
onderzoek naar de ervaringen van dorpsbewoners met de dorpsondersteuner. 
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* Reindonk project 
Er is een groepje jeugdigen gevonden om een filmpje over America mee te maken. Na de 
zomer wordt dit opgepakt met Omroep Reindonk. 
 
* Welkomstborden America 
Er zijn weer 3 nieuwe welkomstborden (1x “dát stiët” en 2x “hoije wah!”) besteld. Als deze 
klaar zijn, dan worden ze opgehangen. 
 
* Wonen in America 
Een aannemer heeft mogelijk interesse om tegenover de kompaswoningen levensloop 
bestendige woningen te gaan bouwen. Het zou dan gaan om huur- en koopwoningen. 
Dit is echter nog niet concreet. De werkgroep Wonen/Bouwen in America gaat kijken hoe dit 
concreter gemaakt kan worden. 
De werkgroep heeft onlangs een woonenquête gehouden onder senioren. De resultaten 
hiervan zijn bemoedigend (er is woonbehoefte) en deze worden gebruikt om de bouw te 
bevorderen aan de Meister Rongen-, Grad Poels- en/of Wouterstraat. 
 
06. Kermis 
Zoals het er nu naar uitziet komen er drie attracties minder dan vorig jaar. Marco blijft zich 
inspannen om meer kermisexploitanten naar America te halen. 
De Kermiskleurplaten- en Straatkrijtwedstrijd, de Kermisloterij en de Kermiskortingsbonnen 
worden weer uitgevoerd de dorpsraad in samenwerking met Ine Derks-Haegens. 
 
07. Aanvraag prioriteitsgelden Repair Café America 
Repair Café America wil na de zomer haar deuren openen. Het is de bedoeling dat zij zichzelf 
gaan redden. Ze hebben wat opstartkosten waar prioriteitsgeld voor wat aangevraagd. De 
vergadering gaat akkoord met de aanvraag van € 2.750, dit wordt ingediend bij de gemeente. 
 
08. Ingekomen en uitgaande stukken 
Iedereen heeft de stukken per mail ontvangen. 
 
09. Rondvraag 
Ruud: vraag over verkeersmaatregelen die bij de school genomen gaan worden, is hier al iets 
meer over bekend, vraagt Ruud. De gemeente inventariseert bij alle scholen waar behoefte 
aan is. Daarna worden er uniforme maatregelen genomen. 
Verder vraagt Ruud wat de status is van de aanvraag prioriteitsgelden door de 
Ouderenbiljartvereniging voor de oprichting van een vereniging. Geadviseerd wordt dat zij 
zich aansluiten bij de Dorpscoöperatie America, daar is deze voor en daar past het ook. 
Piet: hoe staat het met de nieuwe sportvelden? Hay E. meld dat er gekeken wordt naar een 
andere locatie voor SAAM, daar het plan voor de eerste optie helaas niet door kan gaan i.v.m. 
plannen van het Waterschap. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 
 


