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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. 18-05-2022 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Lisa Reintjes, 
Peter van Berlo 

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Mariet Roelofs, Hay 
Engels 
Gasten: Luuk Haegens, Saar en Sjeng, Piet Swinkels 

Afwezig m.k.:, Huub Geuijen, Frenk Peeters,  
Afwezig z.k.:  

Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Speeltuin bij trapveldje Top 3 maken Saar en Sjeng 22-06-22  

2 Hondenspeelweide Navraag behoefte Ellen aan Sandra 01-06-22 V 

3 Werkzaamheden Peel Navraag behoefte Marco aan SBB 01-06-22 V 

4 Toverland Doorsturen notulen Marco 01-06-22 V 

5      

 
 

01. Opening en berichten van verhindering 
Welkom allemaal bij deze dorpsraadvergadering. 

Afmeldingen zijn binnen van Huub Geuijen, Hay Engels en Frenk Peeters. 
 

02. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 
- Hay M. informatieavond inz. weerbaarheid en veiligheid ouderen. 
 

03. Verslag 23-03-2022 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 

 
04. Presentatie Kinderraadsleden 
Op 20 april hebben de Kinderraadsleden hun plannen aan de burgemeester en wethouders 

voorgelegd. Zij willen deze graag met ons delen. Ze hebben een mooie presentatie gemaakt 
over het milieu hoe we daar slim mee om kunnen en moeten gaan. 

Ook hebben zij op school in groep 6,7 en 8 een enquête gehouden voor een andere 
speelomgeving en nieuwe speeltoestellen bij het trapveldje. Zij hebben nu een aantal opties. 
Hiermee gaan ze nu nog een keer terug naar de groepen om een top 3 te maken en zij 

komen dan met een voorstel naar de dorpsraad. 
 

05. Ingebrachte agendapunten 
- Wonen in America; 
Op 14 april en 2 mei vonden er weer woonavonden plaats met alle kandidaat bewoners / 

bouwers voor het gebied tussen de Wouterstraat en Kerkbosweg. In totaal hebben er zich 21 
aangemeld. De verdere procedure is uitgelegd en er is een voorlopige indeling van woningen 

(vrijstaand/2-kapper/tussenwoning ed) gemaakt. Voor de exacte woonlocatie wordt 
binnenkort weer bij elkaar gezeten. 
 

- Mestverwerkingsbedrijf Willems;  
Geen nieuws meer vernomen. 

 
- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  
Voor zover bekend vordert het werk. 

 
- Geluidschermen langs het spoor;  

Er is geageerd op het collegebesluit van burgermeester en wethouders, zij willen namelijk 
geen transparante schermen plaatsen, terwijl dit wel het verzoek was. 
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- Dorpscoöperatie America;  

De Dorpscoöperatie is ondergebracht bij de Vitaliteitscoöperatie America Left. Voorlopig blijft 
de Dorpscoöperatie nog even bestaan, totdat alles ook goed is overgedragen. 
 

- Verkeer in America; 
De reconstructie van de Wouterstraat en Gerard Smuldersstraat verloopt volgens plan. De 

eerste fase is bijna klaar. Het ziet er al mooi uit. 
 
- Dorpsradenoverleg. 

Op 11 april heeft het dorpsradenoverleg plaats gevonden. Op de agenda stond de 
herstructurering van het subsidiestelsel, waaronder ook de prioriteitsgelden. Er zal helaas 

over de hele linie bezuinigd moeten gaan worden. 
 

- Jeugdoverleg 
Op vrijdag 22 april waren de Koningsspelen. Deze zijn weer volgens plan verlopen. De 
kinderen hebben een leuke dag gehad. VC Trivia, MV St. Caecilia, SNC/OJC Cartouche en 

Jong Nederland America verzorgden dit jaar het programma. 
Op 23 mei vindt het volgende Jeugdoverleg plaats. 

 
- Buurtcafé America 
Hay M. heeft het aanbod van politie en zorggroep gekregen om over veiligheid, financiële 

oplichting e.d. te komen spreken tijdens een dorpsavond. Er wordt gekeken om een datum te 
prikken in de avonduren. Ook de Rabobank kan hierbij uitgenodigd worden (contactpersoon 

Ellen). 
 
Ook Cafe Integracja wil graag America komen bezoeken. Hay hoort hier nog van wanneer ze 

van plan zijn om langs te komen. 
 

06. Ingekomen en uitgaande stukken 
De stukken zijn door iedereen ontvangen.  
- Aanvraag prioriteitsgelden; Sandra Heldens voor een Hondenspeelweide. Wij hebben nog   

  enkele vragen aan Sandra, zoals of er voldoende behoefte is aan zo’n speelweide. 
- Uitnodiging opening schoolplein op 3 juni van 12.30 tot 14.00 uur. Marco gaat hier na toe. 

- Willem Broeders van Staatsbosbeheer wil graag een dorpsraadvergadering bezoeken om 
uitleg te komen geven over wateropvang in De Mariapeel. Marco vraagt na of dit zinvol is 
voor ons. 

- Uitnodigingen van Toverland voor informatieavond op deze avond is ook binnen. Marco zal 
de vorige notulen nog doorsturen. 

 
07. Jaarverslag 2021 
Marco heeft een duidelijke presentatie gemaakt over wat er allemaal is gedaan in 2021. Deze 

presentatie zal ook weer op onze internetpagina www.dorpsraadamerica.nl geplaatst worden. 
 

08. Rondvraag 
Luuk: Het was bij Luuk jammer genoeg niet bekend dat De Woonavond al was geweest. 
Hay M: Op 26 juni is de Greune Mert in Horst, Repaircafé America is hiervoor uitgenodigd en 

gaat ook deelnemen. 
 

09. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:05 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng.  


