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DORPSRAAD AMERICA 
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Zwarte Plakweg 81 
5966 RJ America 
Tel.:077 464 2041  
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Verslag Vergadering Dorpsraad America,  d.d. 17-04-2019 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Huub Geuijen,  
Adviseurs: Hay Engels, Hay Mulders, Mariet Roelofs, Frenk 
Peeters 
Gasten: Jac Kleuskens, Piet Swinkels, Jac Sluiters, Lisa Reintjes 
Afwezig m.k.: Ruud Baltussen, Pieter vd Homberg, Tom 
Faessen 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Toekomst Dorpscoöperatie Actief meedenken naar oplossing 

en zoeken naar bestuursleden 
Allen 15-05-19  

2 Toekomstvisie 2030 Toesturen aan dorpsraadleden Ellen 15-05-19 v 
3 Jaarverslag 2018 Toesturen aan dorpsraadleden Marco 15-05-19 v 

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Marco opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Bericht van verhindering van Pieter van den Homberg, Tom Faessen en Ruud Baltussen. 
 
02. Mededelingen 
Frenk vraagt wanneer de burgemeester America komt bezoeken: Dit is 17 mei 2019 van 
13.30 tot 16.00 uur en we willen hetzelfde programma volgen als welke we samen met de 
raadsleden hebben gehad. Dus starten bij Het Peelmuseum, langs de Kompaswoningen, 
naamborden en kunstwerken, attentietegels, huis Huub van Doorne, Kabroeksebeek en de 
diverse activiteiten in ’t LaefHoês. 
 
03. Verslag 13-03-2019 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
Opmerkingen n.a.v. het verslag: 
Evaluatie Kleine Kernen Spel; Sjaak Sluiters meldt dat er een nieuw verslag is van het spel 
dat gespeeld is, het eerste verslag klopte niet. 
Het is een heel ander verslag geworden, dit wordt in de vergadering verder besproken. 
Het beeld wat in het begin de avond gepresenteerd werd, klopt wel. De activerende functie 
van de dorpsraad komt echt naar voren, dat is wat de dorpsraad ook graag wil vasthouden. 
 
Hay Mulders bespreekt het probleem wat de dorpscoöperatie heeft met betrekking tot de 
bestuurlijke bezetting. Op 13 mei om 19.00 uur is de jaarvergadering van de dorpscoöperatie 
en de gebruikers van de dorpscoöperatie worden ook nog een middag of avond uitgenodigd 
om te bekijken hoe we de dorpscoöperatie verder kunnen helpen om deze beter te kunnen 
laten functioneren. Het verzoek is om ook met alle dorpsraadleden op deze vergadering 
aanwezig te zijn. 
Er ontstaat een hele discussie hoe we het probleem met uitbreiding van het bestuur van de 
dorpscoöperatie kunnen aanpakken. Het is belangrijk dat dit als een groot probleem wordt. 
Sjaak zegt dat het gaat om de rol van de dorpsraad, de coöperatie en ’t LaefHoês, wat 
betekent dit voor iedere tak. Nu wordt alles apart bekeken en er zou meer samengewerkt 
moeten worden, het moet meer in totaliteit bekeken worden. 
Hay Engels geeft aan dat er een verantwoording afgelegd dient te worden aan het dorp. Dit 
zou meer ingezet mogen worden. Hoe kunnen we dit aanpakken? 
 
De toekomstvisie 2030 wordt aan de dorpsraadleden verstuurd en de volgende vergadering is 
het plan om hierover in discussie te gaan. 
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04. Jaarverslag 2018 
Marco presenteert het jaarverslag en stuurt dit nog door naar de dorpsraad. 
Een compliment aan Marco voor het mooie verslag. 
Hay geeft een optie door om voortaan het Balgooien bij de Ouderraad neer te leggen. Ellen 
gaat dit navragen bij de Ouderraad of zij deze activiteit over willen nemen. 
 
05. Financieel jaarverslag 2018  
Ook hier heeft Marco weer een heel duidelijk verslag gemaakt en alles heel duidelijk 
gepresenteerd. 
Frenk en Huub hebben de rekeningen gecontroleerd en alles is goed bevonden. Huub treed af 
en Lisa gaat volgend jaar met Frenk de kascontrole van het jaarverslag op zich nemen. 
 
06. Ingekomen en uitgaande stukken 
Stukken zijn door ieder ontvangen.  
Aanvraag prioritetsgeld voor de speelplaats bij de basisschool. Aan de vergadering wordt 
gevraagd of we een bijdrage willen leveren. De vergadering stemt in met het bekostigen van 
de uitkijktoren met glijbaan. (€ 4.000 ). 
 
07. Rondvraag 
Hay Mulders geeft aan dat hij afgelopen zondag een mooie rondleiding gehad heeft in het 
Greenport gebied en ook een bezoek heeft gebracht aan de huisvestingslocatie van Otto. Dit 
was zeer de moeite waard om te bezoeken. Het is daar goed geregeld. 
 
08. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.03 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


