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DORPSRAAD AMERICA 
p/a E. Jacobs   

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

dorpsraad@americaweb.nl 

Verslag Vergadering Dorpsraad America,  d.d. 16-12-2015 
 

 

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

Adviseurs: Hay Mulders, Mariet Roelofs, Hay Engels 
Gasten: Jac Kleuskens, Jac Thijssen, Math van Rengs, Joep 

Sonnemans, Danny van Hees 
Afwezig m.k.:  Hilske Janssen, Pieter vd Homberg, Linda 

Schevers 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Groengroep Zoeken naar vrijwilligers Turfstèkersplein Allen Januari V 

2 Accommodatieplan Dorpscafé Accommodatieplan Werkgroep AP Maart  

3      

4      

5      

 

01. Opening en berichten van verhindering 
Een speciaal welkom aan Danny van Hees, raadslid CDA. 
 

02. Vaststellen agenda 
- 

 
03. Mededelingen 
- 

 
04. Verslag DR vergadering 18-11-2015 

Verslag is goedgekeurd. 
 
05. Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken: 

 
* Gezondheidscentrum America 

Op 29 november is er een informatiebijeenkomst geweest. Het GCA is op zoek naar één of 
twee vrijwilligers coördinatoren voor het bouwproces. Ook wordt gezocht naar een nieuwe 
naam voor het GCA, er wordt een top 5 gemaakt met de beste namen en het dorp mag de 

nieuwe naam kiezen samen met het bestuur. Er zijn diverse werkgroepen actief, zoals de 
ruilbieb, keuken en tuin. Volgende week is er een bijeenkomst met Jemo (fondsenwerving 

en advies), voor subsidie aanvraag. Plan is om in februari te starten met de bouw. 
 

* Bouwen in America 
Er wordt gestreefd om nog voor het einde van dit jaar een bijeenkomst te organiseren om 
de koppen bij elkaar te steken. De gemeente heeft aangegeven dat het waarschijnlijk is dat 

er pas in april een raadsbesluit zal vallen over de bestemming wonen aan de Wouterstraat. 
 

* Samen zorgen 
Geen mededelingen 
 

* Brood op de plank, 125 jaar parochie America 
De naam wordt 125 jaar America. Er worden diverse activiteiten georganiseerd op 23 en 24 

april 2016. Het begint allemaal gestalte te krijgen. Er komt o.a. een dienstenveiling, 
optreden van een Americaanse gelegenheidsband tijdens een gezellige feestavond, 
optredens van de koren en fanfare, een foto- en video expositie, een dorpsontbijt, 

wandeltocht en activiteiten voor kinderen. Een druk weekend dus. 
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* Opgroeien (Jeugdoverleg) 

Op 22 april worden weer de Koningsspelen gezamenlijk georganiseerd door de basisschool 
en diverse jeugdverenigingen. 
 

* Vervoer in America 
Geen bijzonderheden. Op 16 februari is er een bijeenkomst van alle pilots vanuit de 

Provincie. De pilot loopt tot eind 2016. 
 
* Dorpscoöperatie America 

De coöperatie draait nu drie kwart jaar. Begin 2016 treedt de coöperatie naar buiten met 
de verdere plannen. In diverse dorpen is informatie opgehaald. 

 
* Verfraaien Kabroeksebeek 

Nog geen verdere vooruitgang. 
 
* Buurkracht America 

Besparingen door Buurkrachtprojecten in America in 2015: 56 maatregelen besparen 
68.040 KwH stroom en 26.696 m3 gas, dat bespaard in totaal € 33.002,00 en dat is het 

energieverbruik van 17,7 huishoudens. Een net resultaat. 
 
* Groengroepen 

Het Turfstèkersplein kan niet meer door de huidige vrijwilligers bijgehouden worden, er 
wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers. 

 
06.  Dorpscafé Accommodatiebeleid januari 2016 
Er is een vragenlijst uitgestuurd naar alle beheerders van accommodaties om in kaart te 

brengen hoe de accommodaties er nu bij staan en hoe zij de toekomst zien. Gevraagd is 
om voor 6 januari de vragenlijst terug te sturen, 13 januari is het Dorpscafé gepland. 

Binnenkort wordt er ook een vragenlijst aan verenigingen en stichtingen gestuurd, met ook 
vragen over hun toekomst, wensen en ideeën. De eindresultaten zullen in mei 
gepresenteerd gaan worden. Hiervoor moet nog een Dorpscafé gepland worden. 

 
07. Ingekomen en uitgaande stukken 

De mal van de turfsteker is opgeslagen bij Ger van de Munckhof aan de Bloemvenweg. 
 
08. Rondvraag     

Op 5 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente in het Gasthoês, degene die 
mee willen gaan kunnen vanaf 18.15 uur meerijden vanaf Ruud. 

PvdA gaat op 20 december naar Griendtsveen kijken naar de bedreigde boomkap. 
De gemeente heeft een nieuwe website. 
Hay E. wil graag zijn verhaal vertellen over de wandeltocht naar Santiago de Compostella. 

Hij wil dit graag op een avond in het nieuwe jaar gaan organiseren. Wij nodigen onszelf 
graag uit. 

 
 
09. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.52 uur. 
 

 


