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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. 12-06-2019 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Huub Geuijen, 
Frank ten Doeschate, Lisa Reintjes, Pieter vd Homberg 
Adviseurs: Hay Engels, Hay Mulders, Mariet Roelofs, Frenk 
Peeters, Mart Peeters,  
Gasten: Jac Thijsen 
Afwezig m.k.: Tom Faessen, Sjaak Sluiters 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Lantaarnpalen trapveldje Mogelijkheden onderzoeken Alle 11-10-19  
2      
3      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Marco opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in ‘t LaefHoês.  
Bericht van verhindering van Tom Faessen en Sjaak Sluiters. Hay Mulders sluit later aan. 
 
02. Mededelingen 
Deze afsluitende vergadering van dit seizoen zijn wij te gast in de LaefKeuken van ’t 
LaefHoês, waar we na deze vergadering een workshop Poolse Keuken gaan volgen, die 
aangeboden zal worden door Ine Derks-Haegens en Nel Peeters en de Poolse vrijwilligers 
Justyna en Carolina. Zij zijn al bezig met de voorbereidingen. 
 
03. Verslag 15-05-2019 
N.a.v.: 
- Email naar gemeente gestuurd inzake verlichting langs het pad naar de blokhut van Jong 
Nederland en Tennisclub America. Gemeente verleent hieraan geen medewerking. Wellicht 
kunnen Jong Nederland en de Tennisclub hierin gezamenlijk optrekken. Per lantaarnpaal is 
ongeveer € 2000 nodig, op die plaats zijn er dan 2 á 3 nodig. Wellicht zijn paaltjes kort bij de 
grond ook voldoende.  
- Er is een bijeenkomst over regelgeving bij vergunningen geweest afgelopen week. Hierin is 
in groepen gediscussieerd waarbij heel veel zaken naar voren zijn gekomen. Meerdere 
Americanen waren aanwezig bij deze bijeenkomst. De Burgemeester was ook aanwezig en 
heeft aan alle tafels deelgenomen. Hij concludeerde dat er qua regelgeving niet veel hoeft te 
veranderen, wel in de uitvoering en afhandeling van de vergunningverlening. Die is vaak 
onnodig ingewikkeld wordt gemaakt. Omdat er geen ambtenaren aanwezig waren kon er 
open vergaderd worden, dit werd als positief gezien. Organisator Danny van Hees maakt een 
verslag van deze bijeenkomst. 
Verslag wordt verder goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04. Ingebrachte agendapunten 
- Afscheid van Birgitte op de Laak; Marco, Ellen, Hay, Mariet en Frenk gaan daar naar toe. 
- Jac en Hay hebben een aantal weken terug een verhaal gehouden in Afferden over de 
dorpscoöperatie. Ook de dorpsdagboeken zijn als voorbeeld genoemd om informatie op te 
halen uit het dorp. 
- SAAM bijeenkomst 11 juni j.l.: n.a.v. de zienswijze van de gemeente dat de beoogde locatie 
van de voetbalvelden moeilijk zou worden. Daarna is er gezamenlijk naar andere plaatsen 
gekeken. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van de diverse locaties? Ook oud-
wethouder Leon Litjens is hier bij betrokken. Besproken is de voorkeur van de gemeente om 
het sportpark Meterik als beoogde locatie te nemen.  
- Lisa licht de jongerenbijeenkomst toe die op 29 mei j.l. in Het Beukenhofje werd gehouden. 
Een werkgroep vanuit de Dorpsraad en ’t LaefHoês en in samenwerking met Synthese is er 
een leuke avond opgezet voor een 15-tal jonge twintigers, waarbij diverse belangrijke 
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thema’s aan de orde zijn gekomen. Zij vonden basisbehoeften als de basisschool, huisarts, 
dagwinkel en andere veelal voor de hand liggende zaken van groot belang voor het dorp. Een 
groot gedeelte van de groep wilde ook in America blijven wonen. Verslag wordt een dezer 
dagen nog rond gestuurd. 
- Op 4 juni werd een drukbezochte avond georganiseerd door de werkgroep Wonen in 
America. Naast een lopend project van 6 levensloopbestendige woningen is er nu een plan 
voor nog eens 5 levensloopbestendige woningen voor senioren en 4 gezinswoningen voor 
starters. Voor deze koopwoningen kan men zich aanmelden bij de werkgroep. Men vond de 
woningen wel aan de dure duur kant er zou weinig contact met de plaatselijke ondernemers 
geweest zijn voor deze plannen. De nieuwbouwprijzen zijn inderdaad hoger dan een aantal 
jaar geleden, maar wel geheel conform de huidige marktprijzen. De optie van lokale 
ondernemers is zeker ook bekeken. De werkgroep is de samenwerking met Bouwmij Janssen 
aangegaan, omdat zij al opties hadden op de beoogde gronden en ook graag in dit grote 
project wil stappen.  
 
Mededelingen van de voorzitter: 
- Op 25 juni wordt er een bijeenkomst georganiseerd om de voortgang van de 
dorpscoöperatie te bespreken. Hoe kan DCA groter en bekender worden en wie zou het 
bestuur kunnen versterken van de dorpscoöperatie? 
- DRA organiseert ook dit jaar weer de Kermiskleurplaten- en Straatkrijtwedstrijd en de 
Kermisloterij. Ook zijn er weer Kermiskortingsbonnen gemaakt om het publiek naar de Kermis 
te trekken. Marco en Ine hebben e.e.a. geregeld. Er zullen enkele andere attracties gaan 
staan waaronder een andere rupsbaan. Doel blijft om het aantal attracties te behouden. 
 
05. Ingekomen en uitgaande stukken 
Stukken zijn door ieder ontvangen.  
 
06. Rondvraag 
- Huub: De Dagwinkel gaat aan het eind van juni over naar een andere beheerder, de fam. 
Geurts uit Melick. 
 
07. Sluiting 
De voorzitter sluit om 20:07 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


