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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. 18-05-2016 
 

 

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

Adviseurs: Hay Mulders, Danny van Hees (komt later), Mariet 
Roelofs  

Gasten:  Gertie Peeters (Gemeente), Gert Hendrix, Jac Thijssen, 
Huub Geuijen, Rob en Olga Zijlstra, Lijn Smits (Spar Holding) 

Dennis Schurink, Geert Vogelzangs, John Weijs 
Afwezig m.k.:  Hay Engels, Sjaak Sluiters, Pieter van den 
Homberg 

Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 

 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Ervaringen luiercontainers Nakijken wanneer evaluatie is Ruud Mei V 

2 Inloopavond energiecollectief Planning Marco Mei V 

3      

4      

5      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Bericht van verhindering Pieter van den Homberg, Hay Engels. Sjaak Sluiters. 

 
02. Vaststellen agenda 

Onderwerp Boodschappen doen in America wordt naar voren gehaald. 
 
03. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 
 

04. Verslag DR vergadering 13-04-2016 
Verslag is goedgekeurd. 
 

05.  Boodschappen doen in America 
Lijn Smits is bedrijvenadviseur van de Spar, ze geeft een presentatie over de Spar, die te 

maken heeft met vergrijzing binnen het werkgebied, leefbaarheid in krimpgebieden. Alle 
winkels in Nederland zijn zelfstandige ondernemers. Spar heeft in 2013 een convenant 
getekend met minister Blok inzake de leefbaarheid in krimpgebieden, doelstelling is de 

leefbaarheid behouden en versterken. De betrokkenheid van het dorp is een van de punten 
die hierin voorop staat. Het is erg belangrijk dat de gemeente hier een rol in speelt; zoals 

bijvoorbeeld het bewegwijzeren in een dorp, zodat de ondernemers te vinden zijn. De rol 
van de Spar is om er samen met het dorp ervoor te zorgen dat de ondernemer hier zijn 
bedrijf kan blijven uitoefenen. De gunning vanuit het dorp is een heel belangrijk punt. Een 

prettige samenleving zorgt voor een leefbaar dorp, daarbij horen zeker ondernemingen als 
de Spar. De Spar is een dorpswinkel, de winkel voor het dagelijks gemak. De kernwaarden 

van de Spar zijn: betrokkenheid, lekker en gemakkelijk. Services die de Spar heeft moeten 
de andere winkels in het dorp niet overlappen, zoals bijvoorbeeld een stomerij of bloemen 
die elders in het dorp te koop zijn, wordt dus niet in de Spar aangeboden. De 

bewustwording van wat je nu hebt in het dorp is heel belangrijk. Waar staat America nu? 
De beslissing over de huurverlenging is binnenkort, dan wordt de vraag aan de ondernemer 

gesteld of hij wel of niet verder gaat met het ondernemen van de winkel. Als echter de 
deur op slot gaat, komt er geen nieuwe winkel in America. Wat kan de Spar verbeteren om 

de winkel beter te laten draaien? Er wordt nu een onderzoek uitgevoerd die de klanten 
thuis via internet kunnen invullen. 
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Na de presentatie is er een discussie geweest om te bekijken hoe nu verder. Er is een 

werkgroep geformeerd dat bestaat uit : Rob en Olga, Hay M, Marco, Huub G, John W. om 
samen te gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn om de winkel open te kunnen blijven 
houden. Zij komen zeer binnenkort samen om plannen te gaan maken. 

 
06.  Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken: 

    
* Laefhoês 
Zie update mail 15-05-2016  

* Wonen in America  
Zie update mail 15-05-2016 

 
 

07.  Evaluatie Brood op de plank 
Huub en John geven hun reactie vanuit Brood op de plank; alleen maar positieve reacties 
gehad, met name de presentatie in de kerk en het eten waren gewoon fantastisch. 

Mariet meldt dat zij de wandeling als zeer positief heeft ervaren, maar dat door de 
wandelaars een bankje op de diverse plekken gemist wordt, zoals bij de Golfhorst op de 

berg en bij de Kamiêl van de Piêl. 
Huub meldt dat er zeker zo’n 250 inwoners van America als vrijwilliger mee hebben 
geholpen om dit weekend tot een succes te maken. Het hele weekend is erg succesvol 

verlopen, bij de eerste steenlegging van ‘t Laefhoês wordt bekend gemaakt wat het exacte 
bedrag is dat geschonken gaat worden aan ‘t Laefhoês en dat vanuit de dienstenveiling is 

opgebracht. 
 
08.  Accommodatie beleid 25-05-2016 

Er vindt een uitwerking plaats van de vragenlijsten die gestuurd zijn naar de gebruikers 
van accommodaties, samen met Synthese wordt dit verder uitgewerkt en op woensdag 25 

mei nader toegelicht en gepresenteerd in een Buurtcafé. Er zijn een 17-tal accommodaties 
in America die gebruikt worden door verenigingen en stichtingen. 
 

09. Seizoen afsluiting dorpsraad 
 

Volgende vergadering is in het Peelmuseum met daarna een rondleiding, aanvang 19.30 
uur. 
 

10.  Ingekomen en uitgaande stukken 
Zie bijgevoegde lijst. 

 
11. Rondvraag   
Huub G. geeft de problematiek aan omtrent het voortbestaan van het Peelmuseum. 

Hay M. heeft een vraag van de burgeradviesraad binnen gekregen over ervaringen van de 
luiercontainers, is hier al meer over bekend? Ruud kijkt na wanneer deze evaluatie  

gepland is en geeft dit door aan Hay. 
Geert V. vraagt hoe de avond was van Energie Collectief. Marco vermeldt dat de avond 
goed is verlopen en meld dat er binnenkort weer een inloopavond gepland gaat worden. 

 
12. Sluiting 

 
 

 
 


