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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. 13-04-2016 
 

 

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

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Sjaak Sluiters, Danny van 
Rees, Mariet Roelofs (later) 

Gasten: Joep Sonnemans, Mariëtte Peek, Peter Hesp, Annemiek 
Verheijen, Geert Vogelzangs, Lies de Swart, Jac Keijsers, Jac 

Kleuskens, Piet Swinkels, Jac Thijssen, Hans Mooibroek en Dave 
Leuken (NL Energiecollectief) 
Afwezig m.k.:  Hilske Janssen, Pieter vd Homberg 

Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 

 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1      

2      

3      

4      

5      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Bericht van verhindering Ruud Baltussen en Pieter van den Homberg. 

Welkom op deze bijzondere gezamenlijke bijeenkomst waarbij de dorpscoöperatie en de dorpsraad 
hun jaarverslag presenteren en we America een mooi aanbod kunnen doen met een collectief 

energieaanbod.  
 
02. Vaststellen agenda 

Dorpsradenoverleg en accommodatiebeleid worden ook behandeld. 
 

03. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

04. Verslag DR vergadering 16-03-2016 
Verslag is goedgekeurd. 

 
05.  Jaarverslag Dorpscoöperatie America 
Jac Thijssen presenteert het eerste jaarverslag van onze dorpscoöperatie.  

Op 31 maart 2015 werd Dorpscoöperatie America (DCA) opgericht. Nu zijn we een jaar 
verder, tijd om terug te kijken op een bewogen jaar. Het bestuur van de coöperatie heeft 

een jaarverslag gemaakt waaruit blijkt dat het een zeer druk jaar was. Bij het opzetten van 
een coöperatie komt heel wat kijken, maar het is gelukt. Ze hebben daarbij vele contacten 
moeten leggen met diverse organisaties, zoals de notaris, belastingdienst, bank, KvK, 

provincie, gemeente, dorpsraad, vrijwilligers, deelnemers en vergelijkbare instanties buiten 
America. Op dit moment vallen Vervoer in America (VIA), Dorpsdagvoorziening (DDV), 

Koersbal en AED-cursus onder de dorpsrcoöperatie.  
De organisatie staat nu goed, men is erg tevreden over de ontwikkelingen. Ook financieel 
heeft de DCA de zaken goed op orde. 

Door de volle agenda kan de coöperatie nog wel enkele vrijwilligers/bestuurders er bij 
gebruiken. Hiervoor kan men zich wenden tot voorzitter Jac Thijssen. 

 
06. Presentatie Energie Collectief 

De werkgroep Buurkracht is in contact gekomen met NLEnergiecollectief.nl. Een bedrijf dat 
energie goedkoop inkoopt op de internationale energiebeurs en dit in een collectief aan de 
consument doorverkoopt. Het is nadrukkelijk geen energiemaatschappij.  

Hans Mooibroek en Dave Leuken verzorgde een presentatie namens hun bedrijf. 
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NLEnergiecollectief.nl heeft met Buurkrachtdorpen de actie dat zij naast zeer scherpe 

energietarieven een deel (20%) van hun inkomsten uit vastrecht van Americaanse 
aansluitingen terug stort aan ons dorp, in ons geval aan de dorpscoöperatie. Dit komt neer 
op € 18,88 per jaar per aansluiting. De coöperatie kan dit besteden aan een goed doel 

binnen America. En dat komt wel goed.  
Mensen, ook niet Americanen, kunnen profiteren van en meedoen met dit collectief door 

zich aan te melden bij www.nlenergiecollectief.nl en dan zich aan te melden met de 
speciale aanmeldcode “america”, zodat men geen aanmeldkosten hoeft te betalen en de 
coöperatie hun deel zal ontvangen. Het mes snijdt dan mooi aan 2 kanten. Wil je eerst een 

persoonlijk gesprek met één van de medewerkers, dat kan ook. Bel dan 0492-700222, een 
medewerkers zal dan bij u langkomen voor een persoonlijk advies. Op woensdag 11 mei 

zullen medewerkers van NLEnergiecollectief.nl een inloopavond houden in Aan de Brug. 
Neem je laatste jaarafrekening mee en je zult jouw voordeel direct zien. 

Ook voor bedrijven is dit een zeer interessante partij, zij worden ook persoonlijk benaderd. 
 
07.  Jaarverslag 2015 

Marco presenteert het jaarverslag 2015 van Dorpsraad America. 
Ook de dorpsraad heeft weer een druk programma gehad het afgelopen jaar. Op de agenda 

stonden o.a. Uitvoering Dorpsontwikkelingsplan, De Kracht van America, Herinrichten 
Kabroeksebeek, Gezondheidscentrum America, Oprichting Dorpscoöperatie, Wonen in 
America, Veiligere verkeerssituatie, Groengroepen America, Buurtcafé America en nog veel 

meer natuurlijk. Ook organiseerde de dorpsraad weer haar vaste activiteiten: Balgooien 
Gezamenlijke Nationale Collectes America, Kermiskleurplatenwedstrijd en de Kermisloterij. 

Prioriteitsgelden werden in 2015 verstrekt aan Baas van Horst aan de Maas, Beachvlaggen 
(America dat stiët), Pannakooi Basisschool De Wouter, Oprichting Dorpscoöperatie 
America, Spelmaterialen OJC Cartouche, Legoblokken Blagentuin, Peuterschommel 

Beukenhofje en de Attentietegels in het dorp (Werkgroep Oud America). 
Nieuwe projecten blijven op de agenda komen, America blijft in ontwikkeling. 

Op Americaweb staat de diapresentatie van het jaarverslag. 
 
08. Rondvraag   

Ellen en Mariet waren deze avond bij de informatieavond geweest over de herinrichting van 
de Stationsstraat nabij het NS Station Horst/Sevenum. De voorgestelde plannen vielen niet 

geheel in goede aarde. Het leidde tot nog wat discussie. Met name bewoners van de 
Asdonckerweg en de Heijnenstraat zien het niet zitten dat hun weg verbreed gaat worden 
voor doorgaand verkeer naar America vanuit Horst. Ook over de mogelijk nieuwe situatie 

bij de spoorweg zelf is men nog niet uit. Een verslag van deze bijeenkomst volgt van de 
gemeente. 

 
Op 5 april heeft een overleg plaatsgevonden tussen de voorzitters van de dorpsraad, de 
dorpscoöperatie, Aan de Brug, het Gezondheidscentrum en onze dorpsondersteuner. Een 

overleg om een nog betere samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende 
belangenbehartigers van ons dorp. Dit was een vruchtbare bijeenkomst die zeker vervolg 

gaat krijgen. 
 
14. Sluiting 

De beide voorzitters sluiten deze bijzondere vergadering die voor herhaling vatbaar is. 
 

 
 

 

http://www.nlenergiecollectief.nl/

