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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. 17-02-2016 
 

 

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, Piet Swinkels 
Afwezig m.k.:  Linda Schevers, Hilske Janssen 

Afwezig z.k.: Pieter vd Homberg 
Notulist: Ellen Jacobs 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Reisverslag Hay Engels Plannen datum Marco en Hay 17-02-16 V 

2 Koningsspelen Voucher aanvragen Marco 30-02-16 V 

3 Groengroepen Attentie regelen Marco 23-03-16 V 

4 Dienstenveiling Ideeën voor Dienstenveiling Allen 16-03-16  

5 Ledenwerving DRA Advertentie maken Peelklokje Marco 21-02-16 V 

6 Ledenwerving DRA Mensen persoonlijk vragen Allen 16-03-16  

 
01. Opening en berichten van verhindering 

Bericht van verhindering Hilske Janssen en Linda Schevers, Hay Mulders sluit later aan. 
 
02. Vaststellen agenda 

Dorpsradenoverleg en accommodatie beleid worden ook behandeld. 
 

03. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

04. Verslag DR vergadering 16-12-2015 
Hay Engels geeft aan dat hij graag zijn verhaal (reisverslag) over de wandeltocht wil 

geven, maar dat hij dit niet zelf wil organiseren, zijn presentatie duurt ongeveer 2 uur. 
Marco en Hay zullen samen gaan bekijken wanneer deze avond of middag georganiseerd 
gaat worden (red. wordt donderdag 31 maart om 19.00 uur in Aan de Brug). 

Verslag is goedgekeurd. 
 

05. Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken: 
 
* Gezondheidscentrum America 

Verder geen mededelingen, vanavond vergadert het bestuur. Begin maart zal er begonnen 
worden met de sloop waarna de bouw kan beginnen. De vrijwilligerscoördinator is Jan 

Sanders. 
 
* Bouwen in America 

Volgende week is er een overleg met de gemeente om te kijken wat voor mogelijkheden er 
zijn. Heijmans One is samen met Wonen Limburg met een project bezig, hierbij worden 

(kleine) huurwoningen gebouwd voor 15 jaar. America staat boven op de lijst als pilot. 
 

* Samen zorgen 
Zaterdag 20-02-2016 is er een event: Langer thuis met het Groene Kruis, dat in het 
Parkhotel georganiseerd wordt. De werkgroep gaat hierheen. 

 
* Brood op de plank, 125 jaar Parochie America 

Werkgroep Brood op de plank is volop bezig met het organiseren van het weekend van 23 
en 24 april, waar 125 jaar America gevierd gaat worden. Er staan dan vele activiteiten op 
het programma. Op 20 maart zal het jubileum ook in een Heilige Mis gevierd worden. De 
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werkgroep heeft op 18 februari weer een vergadering, waar verder alles besproken gaat 

worden.  
 
* Opgroeien (Jeugdoverleg) 

Maandag 22 februari is er een overleg met de verenigingen en de basisschool over het 
organiseren van de Koningsspelen die dit jaar op 22 april gehouden gaan worden. De 

dorpsraad is benaderd door de organisatie van de Koningsspelen om bij de gemeente een 
voucher (subsidie) aan te gaan vragen voor deze dag. Met een ruimer budget kan er een 
leuker programma samengesteld worden. 

 
* Vervoer in America 

Op 16 februari is Ruud naar een provinciaal overleg geweest in Stein, een evaluatie van de 
huidige pilots. Mogelijk gaat de verantwoordelijkheid van pilot Wensbus/Wensauto terug 

naar de gemeente. Indien de gemeente dit niet wil, dan blijft het bij de provincie. De 
bijeenkomst stond in het kader van de toekomst van de Wensbus. Er waren 2 sessies, 
sessie 1 ging over communicatie en sessie 2 over de organisatie en financieringsmodellen. 

 
* Verfraaien Kabroeksebeek 

Nog geen verdere vooruitgang. Het Waterschap is nog mee bezig met onze plannen en 
moet er nog over besluiten. 
 

* Groengroepen 
Het onderhoud op het Turfstekersplein wordt opgepakt door dhr. Groenen (Geert v.d. 

Munckhof heeft op eigen titel alvast het nodige onderhoud gepleegd). Op 23 maart is er 
een evaluatie met de deelnemers van de groengroepen. Er wordt voor een attentie gezorgd 
voor de vrijwilligers.  

 
06.  Dorpscoöperatie America 

De structuur is op orde. De Werkgroep Vervoer in America valt onder de Dorpscoöperatie. 
De Dorpsdagvoorziening valt ook onder de Dorpscoöperatie en de activiteiten van de 
Dorpsdagvoorziening worden intensiever. 

De ledenwerving wordt professioneel opgepakt door een bureau. 
De planning ligt er om in april een avond te organiseren om de plannen aan het dorp te 

presenteren. 
 
07. Balgooien evaluatie 

Jeugd was enthousiast, het weer was wat minder, er hebben 4 stellen meegedaan aan het 
balgooien, namelijk Tom & Gaby Faessen, Arie & Eveline Sikes, Ed & Ellen Verheijen en het 

Boerenbruidspaar Peter Cuppen & Sandra Billekens. Alles is goed verlopen. 
 
08. Ideeën Dienstenveiling 

Verenigingen en particulieren kunnen diensten aanbieden tijdens het feestweekend van 
125 jaar America. De opbrengsten van deze veiling (en dit weekend) gaan naar een goed 

doel in America. Er is al een website in de lucht; Dienstenveilingamerica.nl, waar al ideeën 
op staan en waar je je kunt aanmelden voor een dienst. 
Heeft iemand al een idee om als dorpsraad iets aan te bieden voor de dienstenveiling? 

Denk erover na en kom er de volgende vergadering op terug. 
 

09. Ledenwerving voor dorpsraad 
Er wordt een pagina in het Peelklokje gezet om weer nieuwe leden te werven. We zullen 

ook mensen persoonlijk gaan benaderen om mee te praten, denken en doen bij onze 
dorpsraad. We hebben hard nieuwe mensen nodig. 
 

10. Accommodatieplan 
De vragenlijsten zijn verstuurd aan alle verenigingen en de werkgroep gaat deze op 21 

maart verder bespreken. In mei zal er een bijeenkomst gepland worden, waarin alle 
uitkomsten gepresenteerd gaan worden. 
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11. Dorpsradenoverleg 

Op maandag 16-02-2016 is er een dorpsradenoverleg geweest, waarin Buurkracht ook een 
presentatie heeft gegeven voor de andere dorpen. Hierop werd positief maar ook kritisch 
gereageerd. Binnenkort volgt de notulen van deze bijeenkomst. 

 
12. Ingekomen en uitgaande stukken 

Stukken zijn per mail verstuurd naar de dorpsraadleden. 
 
13. Rondvraag   

Hay M. geeft aan dat het project Ruilbieb en Keuken door “Kern met Pit” gehonoreerd is. 
Verder zijn de 10 attentietegels op 11 maart klaar, vlak voor de viering van het 125 jaar 

bestaan van de Parochie America. Na de Heilige Mis van 20 maart zullen de tegels officieel 
onthuld worden. 

Hay E. is gevraagd door de voetbalclub om de samenwerking tussen de voetbalclub van 
America en Meterik te coördineren. Verder worden de mogelijkheden bekeken of er nog 
meer verenigingen bij aan kunnen sluiten. 

Piet geeft aan dat het trottoir aan de Nusseleinstraat opgeknapt is, maar op de Past. 
Jeukenstraat nog niet. Gebeurt dit nog? We gaan er van uit van wel. 

Danny meldt zich af voor de volgende vergadering in verband met bezoek aan Amerika. 
 
14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.33 uur. 


