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Aanwezige leden: Hay Engels Marco Hesp, Mien Klaassen, Geert 
Vogelzangs, Wiel Berden, Frank ten Doeschate.  
Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Piet Swinkels, Jac Kleuskens, Mat van Rijswick, Martin van 
den Homberg (Dr. Meterik) Anne Boer, Nada de Groot (Movisie) 
Afgemeld: Dorien Mulders, Ellen Jacobs 
Notulist: Geert Vogelzangs 

Genomen besluiten: 
Vergaderdata 2010 

Actie lijst:  

DORPSRAAD 
AMERICA 

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

 
1. Opening en berichten van verhindering. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Verslag vorige vergadering d.d. 14-10-2009. 
Vragen/opm. n.a.v. verslag; Piet Swinkels; in de besluitenlijst staat 7000 euro prioriteitsgelden 
genoemd, de gemeente zou toch betalen? De gemeente betaald € 5000 als compensatie, dit 
geld zou men ook kwijt zijn aan onderhoud, het tekort voor aanschaf nieuw kunstwerk komt uit 
de priorteitsgelden zoals in de vergadering besproken.  
Wiel Berden; moet ieder lid 2 kandidaten aandragen voor de dorpsraad? Gevraagd is om 2 
namen door te geven voor eventuele kandidaten,Hay zal dan deze personen benaderen.  
Borden Turfstekerspad worden 13 november geplaatst. 
M.b.t. Saarweg geadviseerd wordt dat de buurt een gemotiveerde brief stuurt namens alle 
aanwonende cq gebruikers Saarweg, aan het college van B&W de gemeenteraad en een kopie 
naar de dorpsraad.  
Verslag is goedgekeurd. 
 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken. 
Fotoquiz leuk om hier aan deel te nemen. 
26 november afscheid Wethouders Dings en Stas in Gasthoes 
servicegarantie concept we zijn het er over eens dat het een goed begin zal zijn als dit 
concept daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Eventuele aanvullingen kunnen nog doorgegeven 
worden aan Geert. 
Dankbrief bestuur gemeenschapshuis i.v.m. schenking prioriteitsgeld voor toneelgordijn. 
Turfsteker opname Reindonk Marco werd geïnterviewd met een duidelijk verhaal 
BIEB 2-12 is de eerste bijeenkomst met delegatie gemeente. 
Vraag openbaarvervoer is een vraag aan de gemeente hoe de gemeente dit ervaart, 
openbaarvervoer draagt bij aan de leefbaarheid. Belbus goed idee maar werkt niet. 
Eventueel agenderen voor de vergadering met college in 2010. 
 
 
4. Senioren aan de computer 
Marco verteld, computers van school komen later ter beschikking pas in januari, fondsen zijn 
aangeschreven. 
De begeleidingsgroep wil eigen computers ter beschikking stellen om in januari toch te kunnen 
starten. 
4 groepen beginners zullen starten met de cursus. Op de 6 cursisten zijn 3 begeleiders. Indien 
nodig zal ook een aanvraag gedaan worden om priorteitsgelden ter beschikking te stellen. 
Opmerking Geert: “Als de cursus loopt zal de ruimte toch dagdelen beschikbaar moeten zijn om 
te kunnen werken aan de computers buiten de lesuren”. Hoe deze vorm gegeven gaat worden 
zal in overleg gebeuren met het bestuur van Aan de Brug. 
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5. Agendapunten voor vergadering met verenigingen 
Gebruikelijke punten  
Club van de toekomst 
 
6. America in het groen 
Gerard Smuldersstraat sommige bewoners hebben nog steeds bezwaar, maar deze kunnen 
misschien nog weggenomen worden. Onderhoud zal gebeuren door de gemeente. Er hebben 
zich op de vergadering 7 vrijwilligers gemeld om mee te helpen dit kan alleen nog maar meer 
worden. Uitvoering project is gepland voorjaar 2010. Begroting is ± € 19000, - een subsidie 
aanvraag gaat naar Wonen Horst, als alle stukken compleet zijn gaat de aanvraag de deur uit. 
Kerkbos planvoorbereiders (IKL) zijn geweest. In het Kerkbos wordt nog iets creatiefs 
(snijwerk?) uitgevoerd, leuk om te bekijken met een wandeling. 
28 november kan plantmateriaal gehaald worden bij de tuinbouwloods. Er zijn dertien 
deelnemers hier gaat naar toe 75 bomen en 650 meter haag. 
Kabroeks ommetje: Route is klaar materiaal is besteld. Infoborden 2 stuks hiervoor moet nog 
tekst bedacht worden (geschiedenis of iets dergelijks). Begroting is ± €3000,- 
 
7. Vergaderdata 2010 
23 juni zal waarschijnlijk i.v.m. WK-voetbal verzet worden? 
Tot maart is dit schema definitief, na die tijd zal de nieuwe dorpsraad besluiten of deze datums 
worden aangehouden. 
 
8. Onderzoek Poolse arbeidsmigratie. 
Delegatie dorpsraad Meterik en een delegatie van Movisie (kennisinstituut) sluiten bij aan de 
vergadering. Movisie geeft een korte inleiding, men wil de maatschappelijke ontwikkelingen 
arbeidsmigranten in kaart brengen in opdracht van het ministerie. Naast de gemeentes en 
andere instanties worden ook de dorpsraden gevraagd om hun mening met betrekking tot 
arbeidsmigranten. Hierna volgt een discussie en meningsvorming.  
De huidige generatie arbeidsmigranten is door de gemeenschap geaccepteerd. Enkele 
incidenten worden genoemd maar zijn eerder een uitzondering dan regel. 
De gemeente handhaaft de gang van zaken goed, de campings staan onder controle zodat de 
immigranten ook goed gehuisvest worden. Ook aanbieders van woonruimte houden alles goed 
in het oog en hebben regels die door bezoekers gehandhaafd dienen te worden.  
Na een gesprek van bijna drie kwartier over arbeidsmigranten concludeert de dorpsraad dat de 
arbeidsmigranten voor het platteland onmisbaar zijn en welkom zijn in America. 
 
9. Rondvraag 
Marco: Heeft in Lottum verteld hoe de gezamenlijke collectes in America is gestart en naar 
volle tevredenheid werkt. Nog steeds blijven we ons verbazen dat de grote fondsen hier niet 
aan mee willen doen. 
Jac Kleuskens merkt op dat fondsen dat collectanten die collecteren buiten de gezamenlijke 
collecte vaak nee krijgen. 
 
 Sluiting. 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 
 


