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DORPSRAAD AMERICA 
p/a E. Jacobs   
Zwarte Plakweg 81 
5966 RJ America 
Tel.:077 464 2041  
info@dorpsraadamerica.nl 

Verslag Vergadering Dorpsraad America,  d.d. 15-05-2019 
 

 

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

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Verlichting naar JNA en TCA Mail naar gemeente Ellen 01-06-19 v 
2      
3      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Marco opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Bericht van verhindering van Tom Faessen, Hay Engels, Sjaak Sluiters en Lisa Reintjes. 
 
02. Mededelingen 
Op maandag 22 april overleed Ruud Baltussen. Een zeer gewaardeerd, actief en betrokken lid 
van onze dorpsraad. Ruud was nu zo’n 5 jaar lid van de dorpsraad, heeft zich ontzettend veel 
ingezet voor de Dorpsdagboeken van De Kracht van America in 2014/2015 en de daaruit 
voortvloeiende werkgroep “Vervoer in America”. In ’t LaefHoês was hij actief voor de 
LaefKeuken. Ruud kwam altijd goed voorbereid en geïnformeerd naar de vergadering, was 
vooral geïnteresseerd in de onderwerpen in het Sociale Domein, maar ook het 
migrantenvraagstuk (huisvesting bij Van Dijck en Vissers) en ging vaker mee na externe 
vergaderingen (DRO, Energie en Vervoer). Er is al veel gezegd over Ruuds betrokkenheid in 
ons dorp. Daar is ook geen woord van gelogen. Iedereen kende Ruud en Ruud kende (bijna) 
iedereen. We zullen hem daarom ook enorm gaan missen (en dat doen we al).  
We houden 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan Ruud Baltussen. 
 
03. Verslag 17-04-2019 
Frank ten Doeschate is abusievelijk niet als aanwezig vermeld. 
T.a.v. punt 6; De school zal intern verbouwd worden, o.a. de luchthuishouding wordt 
aangepakt en een aantal vloeren. Van het verbouwplan van het schoolplein is nog niets 
vernomen. 
N.a.v. punt 7; Over huisvesting arbeidsmigranten grens Sevenum-Venlo geeft Frenk Peeters 
aan hierover verschillende reacties te horen. Over het plan van Vissers is nog geen nieuws. 
Aanstaande vrijdag 17 mei is de kennismaking met Burgemeester Ryan Palmen. Programma 
is ongeveer het zelfde als het bezoek met de raadsleden in februari. 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04. Ingebrachte agendapunten 
- Er is een bijeenkomst van de dorpscoöperatie geweest met nagenoeg alle aangesloten 
werkgroepen. Ook de Welfare, die tot nu toe onder het Rode Kruis vallen, zal toetreden tot de 
dorpscoöperatie. De noodzaak van bestuurlijke aanvulling werd aangehaald. Hiervoor is een 
werkgroep in het leven geroepen van ongeveer 10 personen. Marco geeft aan dat dit ook 
goed “in de markt” gezet moet worden en heeft hiervoor iemand benaderd. Dit zal niet zonder 
kosten kunnen en vergadering geeft aan dat hier prioriteitsgelden voor ingezet mogen 
worden. Hay Mulders geeft aan dat er ook niet te hard van stapel gelopen moet worden, 
voorkomen moet worden dat de twee huidige bestuursleden voorbij gerend worden. 
Doel is dat clubs, alsook particuliere mensen lid kunnen worden van de dorpscoöperatie, 
daarbij moet wel duidelijk zijn welk voordeel de dorpscoöperatie voor de leden te bieden 
heeft. 
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- Mart Peeters zal komende 3 maanden beheerder van ‘t Laefhoês worden, daarna wordt 
bekeken of dit voor beide kanten bevalt. 
- Fietspad Hoebertweg-Spoorweg; Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de 
voorbereidingen, een en ander ligt op schema. Punt van zorg is de aansluiting nabij de 
dorpskom. Wethouder Beurskens heeft aangegeven te bezien of de stand van zaken officieel 
bekend gemaakt kan worden. 
- Straatverlichting Traject America-Limburgse Peel-Lorbaan en Meerdal gaat er komen. Dit 
worden lampen met bewegingsschakelaars. Frenk geeft aan om als dorpsraad het paadje naar 
Jong Nederland en Tennisclub nog eens onder de aandacht te brengen via Erik Beurskens. 
Ellen stuurt hierover een email. 
- N.a.v. bezoek deel raadsleden aan Griendtsveen die over problemen rondom vernatting 
hebben gesproken. Duidelijk is dat de provincies Limburg en Brabant niet met elkaar 
samenwerken, dat bewoners veel overlast ervaren en geen gehoor vinden bij de 
verantwoordelijke instanties. Er zijn ook problemen aan de Vossenheuvel en 
Griendtsveenseweg met verzakking door droogte afgelopen jaar. 
- Hay Mulders heeft vanuit ‘t Laefhoês contacten met de gemeente Peel en Maas en Gemert-
Bakel over hulp in de huishouding. Hier is dit zelf ter hand genomen en bekeken wordt hoe 
het in de betreffende gemeentes is ingericht. Achterliggende gedachte is dat dit kleinschalig 
veel sneller, handiger en beter opgepakt kan worden. 
- M.b.t. zaken voor meldingen aan de gemeente kan de app BuitenBeter gebruikt worden. 
- Hay Mulders geeft aan dat de 75 deelnemers aan de fitheidstest zeer enthousiast waren en 
heel goed verlopen is. Ook bedrijven die zich hierbij presenteerden waren tevreden. Locatie 
Aan de Brug was hiervoor perfect. Het plan is om dit in 2022 nog een keer te herhalen en hier 
dan Griendtsveen bij te betrekken. Mariet geeft aan dat het jammer was dat er voor 
werkenden geen gelegenheid was om deel te nemen, omdat het overdag werd gehouden. 
- Er komt een nieuw Oudercafé16 met als thema EHBO voor kleinkinderen. 
- Er komt een initiatief om bedrijven die arbeidsmigranten huisvesten zich te laten 
presenteren.   
- Vanuit diverse kanten wordt opgemerkt dat America heel actief is in het ontwikkelen van en 
participeren in nieuwe ontwikkelingen om de leefbaarheid te verbeteren. Ook wordt er vanuit 
diverse kanten gevraagd om de dorpscoöperatie en dorpsondersteuner toe te lichten. 
 
Mededelingen van de voorzitter: 
- De Gezamenlijke Nationale Collecte is weer heel goed verlopen, de opbrengst was hoger dan 
voorgaande jaren, mede door een aantal grote giften.  
- Contact met Ine gehad voor activiteiten voor de Kermis. Hiervoor zijn nog een 2-tal man 
nodig voor uitreiking van de prijzen. Ellen kan op dinsdag helpen bij de Straatkrijtwedstrijd. 
- Graag allemaal meedenken voor een thema voor een nieuw Buurtcafé in het najaar. 
- Volgende vergadering zal in ‘t Laefhoês zijn om aansluitend in de keuken aan de slag te 
gaan. Die vergadering begint dan om 19:00 uur. 
 
05. Ingekomen en uitgaande stukken 
Stukken zijn door ieder ontvangen.  
- Voor aanmelding van het defilé van het DAF-weekend dient ieder zich zelf aan te melden. 
- N.a.v. brief Danny van Hees heeft Hay Mulders een brief gestuurd naar de gemeente omdat 
er voor het DAF-weekend extra vergunningen nodig zijn met de bijbehorende extra kosten. 
Vooral vanuit de ambtenarij is er heel veel doemdenken. Zo moet er bijvoorbeeld een 
professioneel verkeersplan uitgewerkt moeten worden dat veel geld gaat kosten. Er is 
inmiddels hierover overleg geweest met de gemeente. Tijdens de bijeenkomst op 5 juni, die 
opgezet is door Danny, komt e.e.a. aan de orde. Marco en Hub gaan hier naar toe. 
 
06. Rondvraag 
- De 6 levensloopbestendige woningen zullen gebouwd gaan worden. Er zijn ook plannen voor 
nog een aantal levensloopbestendige en starters woningen (5+4) door het bouwbedrijf. 
Hiervoor wordt nog een informatieavond georganiseerd. 
 
07. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.03 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


