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Aanwezige leden: Marco Hesp, Mien Klaassen, Geert 
Vogelzangs, Wiel Berden, Frank ten Doeschate, Dorien 
Mulders,  
Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Bart Engels Joep Sonnemans 
Afgemeld: Hay Engels, Ellen Jacobs 
Notulist: Geert Vogelzangs 

Genomen besluiten: Actie lijst:  
verzoek prioriteitsgeld AED opleiding 
informeren naar antwoord Veolia 
peelklokje bieb 
provinciale bekendmaking peelklokje 
strooibeleid in bejaarde wijken 
verslag december versturen naar verenigingen 
navraag correspondentie Valstar mbt migranten 

1. Opening en berichten van verhindering. 
De vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Agenda; strooibeleid gladheid bestrijding wordt toegevoegd. 
 
 
3. Verslag vorige vergadering  
Punt 5 toevoegen sms-allert, activiteit op 25 april, Ald America ook noemen. 
Opmerking naar aanleiding verslag; Subsidie +evenement voor de wandeling georganiseerd door, KBO, 
Oud America en Aan de Brug van 25 april is nog niet zeker, Piet Swinkels is aan het informeren waarom 
niet, het is een vernieuwende activiteit voor regionale KBO verenigingen. 
Verslag wordt hiermee goedgekeurd. 
 
 
4. Jaarverslag dorpsraad America 2009 
Verslag wordt doorgenomen en met enkele aanvullingen en aanpassingen goedgekeurd. 
Wijzigingen worden doorgegeven aan Hay, na aanpassing zal deze gepubliceerd worden op 
americaweb.nl. 
 
 
5. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Punt3 vraag belasting; is de dorpsraad voor 90% actief als ANBI De instelling moet zich voor minstens 
90% inzetten voor het algemeen belang (dat was 50%). De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij 
betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld. Daarom mogen bestuurders, 
leidinggevenden en gezichtsbepalende personen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld* 
Vanaf 1 januari zijn de weekkranten Trompetter en E3 Journaal gefuseerd tot 1 weekkrant met de naam 
Trompetter/E3 Journaal. Opmerking Geert; bekendmakingen van de provincie gaan vanaf 1jan. digitaal 
en zullen niet meer gepubliceerd worden in de krant. 
 
 
6. Evaluatie oud en nieuw. 
Steeds meer mensen ruimen het vuurwerkafval zelf op 
Project politie met scholen werpt wederom zijn vruchten af. Veolia haltepalen zijn vernield.. Gevraagd 
wordt naar de status op verzoek om een lijndienst. Sommige vinden de belbus niks, andere melden dat 
als er ruim van tevoren een afspraak wordt gemaakt er geen problemen zijn.  
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7. America in het groen. 
Volgende vergadering van deze projectgroep is 14 januari. Voor subsidie zijn de actuele plannen 
gepresenteerd aan Wonen Horst. Wonen Horst betaalt in principe niet meer dan de gemeente. Ook een 
groter inbreng van de buurt is wenselijk. Hay M vertelt dat het plan toch gerealiseerd zal worden, dan zal 
het geld maar uit een andere pot moeten komen. 
Jong Nederland America gaat binnenkort aan de slag in het Kerkbos. Kabroekse Ommetje is uitgewerkt, 
materialen zijn besteld. Plantmateriaal buitengebied is afgehaald en alles is goed verlopen. Dit project 
krijgt een vervolg, er kan ingeschreven worden tot 31 maart 2010. Er is gezocht naar nieuwe kleine 
projecten meer hierover wordt 14 jan. bekend.  
 
8. Senioren aan de computer 
Start cursus is verzet naar 26 februari, na de carnaval. Subsidie aanvragen zijn verstuurd en zijn in 
behandeling, computers zijn ook nog niet op zijn plek, school is nog niet aan het vernieuwen. 
 
9. Balgooien 
Dorien meldt dat 7 paren zijn benaderd en alle hebben toegezegd. In het peelklokje zal de route worden 
gepubliceerd. 
 
10. Werving nieuwe dorpsraadleden 
Diverse mensen zijn benaderd, definitieve aanmeldingen zijn nog niet gedaan. Sommige 
geïnteresseerden hebben het handboek toegestuurd gekregen. 
Hay, Mien en Dorien stoppen zeker. Geert geeft aan uit het bestuur te willen stappen. Gevraagd wordt 
om mensen enthousiast te maken voor de dorpsraad of eventueel als deelnemer in een project. Geef de 
namen van belangstellende dan door aan Hay.  
De nieuwe dorpsraad zal na 24 mrt. actief worden. 
Marco neemt de gelegenheid om raadslid Bart Engels als adviseur voor de dorpsraad te vragen. Bart 
geeft aan dit te willen doen. Ook Hay Mulders wordt gevraagd en zegt ook toe. Marco bedankt hiervoor 
de adviseurs. Michel v Rengs wordt nog gevraagd. 
 
11. Strooibeleid gladheid 
We zijn tevreden met de vooruitgang tegenover het vorig seizoen. Er is nu tijdig begonnen met schuiven 
en strooien. Helaas wordt er niet gestrooid bij de bejaarde woningen, veel ouderen durven niet meer uit 
huis. Hier zou de gemeente iets meer aandacht aan kunnen schenken. Ook de container bij de kerk is in 
korte tijd leeg. Het zou goed zijn als er nog enkele zoutcontainers bij kwamen. Joep Sonnemans geeft 
aan dat hij ook zorgt dat op bepaalde plekken gestrooid wordt. Daar waar wel veel mensen komen 
(Caeciliapad) en bij Aan de Brug. Dit is een onderwerp om in een dorpsradenoverleg te bespreken. 
 
12. Mededelingen en lopende zaken. 
Turfsteker wordt aan gewerkt, verwachting is dat deze onthuld kan worden in april. De oude turfsteker 
heeft een plekje in het gebouw bij de Peelmuseum. Restauratie zal ook door Mieke uitgevoerd worden. 
 
13. Rondvraag 
Wiel vraagt naar de opkomst bij de nieuwjaarsreceptie in het Gasthoes. Mien verteld dat er weinig leden 
van de dorpsraad(en) aanwezig waren, het aantal gasten schat zij op een 300-350.  
Frank vertelt over berichtgeving Saarweg in de Echo, hij is benaderd door Marieke Vullings (redactie 
Echo) naar aanleiding verslag dorpsraad waar gemeld werd dat de Saarweg zeer slecht is en donker. 
Ook nog een bedankje van de ondernemers voor bijdrage sfeerverlichting. 
Marco

14. Sluiting 

 meldt dat met de verkiezingen de toegang tot de bondzaal niet optimaal was voor 
rolstoelgebruikers, zonder hulp konden ze niet binnen. Geert merkt op om bij een volgende verkiezing 
van te voren de situatie te bekijken en indien dan nodig te reageren naar de gemeente.  
 

Marco bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


