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Aanwezig: Hay Engels(vz), Marco Hesp (penm), Mien Klaassen, 
Geert Vogelzangs (sec.), Nico Vermeer, Ellen Jacobs, Wiel Berden, 
Hay Mulders, Piet Swinkels, Jac Kleuskens, Dorien Mulders, 
Michael van Rengs(adv), Joep Sonnemans, Piet Vervoort, Jeu 
Pouwels,Monique Holtackers,Truus Linskens,Leo Ummenthun,Kim 
Baeten,Monique Plaisier,Gertie Peters,Henk Philipsen,Mart 
Deckers,Nellie Hermans, Ine Daniels,Bert Peeters,Christel 
Tielen,Hennie v Rengs,Jolijn Seuren, Peter Hesp.  

DORPSRAAD 
AMERICA 

 
p/a G.Vogelzangs  
G. Smuldersstraat 36 
5966 NT America 
Tel:077 464 9010  
e-mail dorpsraad@americaweb.nl  

 
Verenigingen aanwezig:26 
Afgemeld: Frank ten Doeschate/ Zonnebloem/Dartclub/Golfhorst 
Aantal personen aanwezig: 30 
Notulist: Ellen Jacobs 
 
1. Opening, met berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering met alle vertegenwoordigers van de aanwezige 
verenigingen of stichtingen hartelijk welkom te heten. 
Opmerking; De vrouwenbeweging vindt het jammer dat de jaarlijkse vergadering met de 
dorpsraad samen valt met hun kerstviering. 

 
2. Verslag vorige vergadering. 
Het verslag is niet door iedereen ontvangen en wordt dus niet in deze vergadering behandeld 
 
3. Presentie lijst en lijst van verenigingen en stichtingen America 
De lijst wordt doorgenomen en wijzigingen die gemeld zijn zullen aangepast worden. 
Verder zal er nog toegevoegd worden aan deze lijst; Eetpunt America en Gezamenlijk collectes 
America. Verzocht wordt indien er nog aanpassingen komen deze te melden bij Hay Mulders. 
 
4. Activiteiten overzicht 2008 
De activiteiten voor het jaar 2008 zijn grotendeels bekend, eventuele aanvullingen door mailen 
naar Hay Mulders, zodat de lijst actueel blijft. 
 
5. Evaluatie Peelklokje 
Hay M: Het Peelklokje gaat haar 22e jaargang in.  
Alles is nog naar tevredenheid, een nieuw apparaat kopieerapparaat zal welkom zijn, deze is 
eigenlijk wel aan vervanging toe. Er worden namelijk jaarlijks ongeveer 250000 kopieën 
gedrukt. Dit jaar hebben 38 verenigingen gebruik gemaakt van het Peelklokje. 
Nieuwe bewoners krijgen het Peelklokje, met informatie, bezorgd. Het initiatief om gebruik te 
maken van het Peelklokje ligt dan bij de bewoners.  
Ook is de redactie tevreden met de vrijwillige bijdrage die zij ontvangt van de lezers. 
 
6. Evaluatie Stichting Sinterklaas Comité 
Intocht is goed verlopen, deze Sinterklaas gaat ook bij alle verenigingen op bezoek, wat als 
héél positief wordt ervaren. De huidige St.Nicolaas gaat stoppen, de stichting is daarom 
naarstig op zoek naar een vervanger voor de komende jaren. Het comité spreekt nog hun dank 
uit aan de dorpsraad voor het beschikbaar stellen van gelden voor de aanschaf van nieuwe 
pietenpakken. 
Reacties over het verloop van de intocht en bezoeken worden zeer gewaardeerd. En 
meegenomen zullen worden in de voorbereiding naar het volgende jaar.  
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7. Beleidnotitie Huurbeleid aan de Brug 
Deze beleidsnotitie is gepubliceerd in het peelklokje 
http://americaweb.nl/peelklokje/2007/0712_december_2007.zip
Als er nog vragen zijn kunnen deze voorgelegd worden aan een van de bestuursleden van aan 
de Brug.  
Het bestuur is tevreden met de huidige situatie, de vacature van voorzitter is nog steeds open. 
Er zijn steeds meer gebruikers van aan de Brug. 
Hay M. vraagt naar het jaaroverzicht over het reilen en zeilen van aan de Brug, die volgens 
afspraak, ieder jaar zou plaats vinden. 
De voorzitter meldt dat de presentatie van het financieelverslag van Aan de Brug, gebeurt in 
het voorjaar. 
 
8. Aandacht voor bijzondere activiteiten 2008 
Met carnaval zal er op dinsdagavond een nieuwe activiteit zijn voor de jeugd. 
De Ald Prinsen zijn in 2008 4x11 jaar. 
My Way viert haar 10 jarig bestaan. 
Damesvoetbal in America bestaat 25 jaar. 
Manifestatie op 9 maart door aan de Brug / Ald America met foto presentatie en enkele 
activiteiten.  
Opening Peelmuseum 6 april het wordt een permanente tentoonstelling. 
Opening kermis de fanfare geeft een concert op vrijdagavond. De dorpsraad vraagt of 
verenigingen leuke ideeën heeft voor de kermis en deze ook wil organiseren.  
 
9. Organisatie vrijmarkt / kindermarkt 
Hay Mulders; Ald America gaat stoppen met de organisatie. 
In 1993 is in samenwerking met de ondernemers vereniging deze activiteiten gestart.  
De organisatoren willen het graag overdragen aan jongere personen, omdat de huidige 
organisatie aardig op leeftijd is. De markt vergt enige voorbereiding, en er zijn ongeveer 15 tot 
20 personen nodig, op de dag zelf, om alles in goede banen te leiden. 
In 2008 zal Ald America voor de laatste keer deze activiteit organiseren. 
Verenigingen /Stichtingen die enkele inkomsten bronnen zoeken kunnen het overnemen. Een 
draaiboek is aanwezig. 
Geïnteresseerde kunnen nu al meedraaien voor de organisatie in 2008.  
Met de vraag of dit wat opbrengt; dit is echt weersafhankelijk, met goed weer is de 
verwachting dat je 1400 euro kunt overhouden. 
 
10. Status bestuurlijke samenwerking (club van de toekomst) 

 Gertie Peters (tennisclub); De werkgroepjes zijn volop bezig om een en ander uit te werken.  
Verder zal er voor 31 maart door alle besturen, goedkeuring worden gevraagd aan hun leden 
voor verdere samenwerking. 
Marco vult aan dat de werkgroepjes bestaan uit: organisatie, accommodatie en financiën. 

     
11. Agendapunten verenigingen/ stichtingen 
Geen punten. 
 
 
 
 
 

http://americaweb.nl/peelklokje/2007/0712_december_2007.zip
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12. Terugblik 2007 vooruitblik 2008 
Hay Engels vertelt waar de dorpsraad zoal bij betrokken was in 2007 en wat er nog voor 
activiteiten / plannen zijn voor 2008. De getoonde PowerPoint presentatie kan men zien op 
americaweb. 
 
Hay Mulders merkt op dat; in het onlangs verschenen artikel in de krant over de 
ontwikkelingen van het Turfstekerspad waarin ook de inzet van de vrijwilligers genoemd 
worden, de gemeente niet is genoemd. Dit zou wel passend zijn geweest omdat de gemeente 
nauw betrokken is, voor tijdens en na de aanleg van het Turfstekerspad. 
De gemeente is namelijk ook aanwezig bij de vergaderingen en verdere overleg m.b.t. het 
Turfstekerspad. 
Truus Linskens vraagt voor verplaatsing van de ANWB bord aan de Griendtsveenseweg/midden 
Peelweg. Te verplaatsen naar Zwarte-Plakweg i.v.m. veilige fietspad. 
We kunnen vertellen dat dit in de planning zit voor uitvoering in 2008. 
 

 
13. Lopende zaken 
Er is een onderzoek geweest over de toegankelijkheid in ons dorp.  
Punten van aandacht zijn oa; helling van trottoirs, zichtbaarheid van rotterdammertjes . 
De punten zullen, met foto’s, de gemeente worden aangeboden. 
Gezamenlijke landelijke collecte was naar tevredenheid verlopen, In maart 2008 staat de 
volgende collecte gepland. Het idee voor een gezamenlijke collecte werd op de vorige 
vergadering in 2006 aangedragen door Nellie Hermans.  
De dorpsraad bedankt Nellie voor de tip en stelt zich open voor meer ideeën van inwoners. 
   
14. Rondvraag 
Hay M. waarom zijn de borden Jong-Nederland en handboog verwijderd?  
Deze staan niet meer genoemd in de bebordingsnota 2006. 
Hay M verzoekt; als een vereniging wordt opgeheven zou werkgroep Ald America graag in het 
bezit willen komen van overgebleven spullen voor in het archief. Dit graag ook als het archief 
bij de verenigingen wordt opgeschoond. 
Mien:Is op dinsdag 11-12-2007 naar de bijeenkomst van de gemeente betreffende het 
landbouw ontwikkelingsgebied (LOG). Was zeer interessant verdere informatie volgt. 
 
15. Sluiting  
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. 
 

 


