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Aanwezige leden: Hay Engels(vz), Mien Klaassen, Geert 
Vogelzangs, Ellen Jacobs, Marco Hesp, Frank ten Doeschate

Adviseurs: Hay Mulders, Bart Engels 

, Hilske 
Feitsma, Pieter van den Homberg, Toos Tielen, Chantal Versleijen, 
Karin Philipsen. 

Gasten: Lies de Swart, Joep Sonnemans, Jac Kleuskens, Piet 
Swinkels 
Afgemeld: Anton de Wit, 
Notulist: Ellen Jacobs 

Wiel Berden 

Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:  
Melding over Caeciliapad  

 
1. Opening en berichten van verhindering. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook een hartelijk 
welkom aan de nieuwe kandidaat- dorpsraadleden. 
Voorstel rondje; de volgende personen stellen zich in het kort voor: Toos Tielen, Chantal 
Versleijen, Pieter van den Homberg, Hilske Janssen, Karin Philipsen. 
Ruud Baltussen is vandaag verhinderd en komt voorlopig als 
toehoorder naar de dorpsraadvergaderingen. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Verslag vorige vergadering d.d. 24-02-2010. 
Hay M. heeft een opmerking m.b.t. BIEB, er zal snel actie 
ondernomen moeten worden anders hebben we kans dat er diverse personen afhaken. Geert 
vult aan dat er op 13 april a.s. een bijeenkomst staat gepland. 
Aanpassing stemlocatie; deze wordt aangepast en verhuist naar in Aan de Brug i.p.v. de 
Bondzaal dit i.v.m. toegankelijkheid voor mindervalide mensen. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Geert.  
 
4. Financieel jaarverslag 2009. 
De penningmeester brengt verslag uit over het boekjaar 2009.  
Dorien en Frank hebben de kascontrole uitgevoerd. Het jaar 2009 is positief afgesloten. Met 
dank aan Marco voor het heldere overzicht. 
 
5. America in het groen. 
Er is door de provincie geld beschikbaar gesteld om het dorp her in te richten voor wat betreft 
groen; 
Er zijn een 4 tal projecten; 
1. Particulier gedeelte: aankleden groen rondom het eigen perceel. 
2. Kerkbos; opknappen van het bos door IKL en Jong Nederland America. 
3. Gerard Smuldersstraat, herinrichting van de straat. 
4. Kabroeks Ommetje; wandelpad van ongeveer 2,5 kilometer, 15 april a.s. is de volgende 
bijeenkomst, rond het einde van dit jaar is dit project afgerond. 
 
6. Senioren aan de computer. 
Marco vertelt de ervaringen na de eerste lessen. De eerste reacties van de cursisten zijn erg 
positief, en zijn erg enthousiast. Er zijn 24 cursisten en er staan nog enkele personen op de 
wachtlijst. Er zijn nog wel vrijwilligers nodig, die mogen zich melden bij Piet Swinkels, Piet 
coördineert de inzet van de vrijwilligers. 
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7. Ingekomen- en verzonden stukken. 
De lijst met ingekomen- en verzonden stukken wordt doorgenomen. 
Bijeenkomst geweest van MKB Limburg, Frank en Marco zijn hierheen geweest, enkele 
raakvlakken van dorpsraden en MKB zijn besproken, o.a. verkeersproblemen, toeristische 
aangelegenheden. 
Brief van bewoners Saarweg naar gemeente over de barre situatie over de Saarweg, Frank 
heeft nog geen bericht van de gemeente ontvangen. 
Uitnodiging onthulling turfsteker 5 april a.s. 
Subsidiebevestiging van de gemeente ontvangen. 
 
8. Lopende zaken. 
De Turfsteker, onthulling is op 5 april a.s. om 11 uur. 
6 april is er een bijeenkomst over het zorgcentrum van 17.00 uur tot 19.00 uur in Aan de Brug, 
Marco, Hilske, Chantal, Mien en Geert zijn hierbij aanwezig. 
 
9. Rondvraag. 
Marco: Plein bij de Turfsteker heeft nog geen naam; in de vorige vergadering is gevraagd om 
na te denken over een naam: enkele namen die genoemd zijn: Turfstekerspark, 
Turfstekersplein, de Spitse. 
Er wordt een oproep geplaatst in het Peelklokje om namen in te dienen bij de dorpsraad voor 3 
april a.s. daarna kan de mooiste/beste naam gekozen worden. 
Bij de bondzaal is geen goede gelegenheid om de fietsen te parkeren, is hier een oplossing 
voor? Bijvoorbeeld fietsenrekken plaatsen, maar de vraag blijft waar? Vooralsnog blijft dit een 
probleem.  
Hilske: Mien zit in de WMO adviesraad, is het de bedoeling dat er vanuit de dorpsraad een 
vertegenwoordiging zit in deze adviesraad? Nee, Mien blijft voorlopig als contactpersoon 
fungeren. 
Pieter; wordt er met de gemeente kortgesloten hoe het onderhoud van de wegen geregeld is. 
Doordat de beek, voordat de bladeren vallen, schoongemaakt wordt komt de beek vaak 
verstopt te zitten vanwege de bladeren. Pieter heeft al met de gemeente gebeld. De 
vergadering adviseert om zelf contact op te nemen met de gemeente en via het secretariaat 
van de dorpsraad dit te melden. 
Frank is naar de vergadering geweest over de kermis. De exploitanten zijn niet happig om naar 
de kerkdorpen te gaan. De exploitanten hadden verder geen klagen over America. 
Hay M. onderhoud Caeciliapad, dit pad ligt er niet mooi bij, dit wordt doorgegeven aan de 
gemeente. 
Lies; het bosje naast haar woning is ook aan onderhoud toe, de struiken hangen over het 
paadje heen, ook dit wordt doorgegeven aan de gemeente. 
 
10. Afscheid vertrekkende dorpsraadleden. 
Dorien Mulders, Mien Klaassen en Hay Engels treden uit de dorpsraad van America. 
Marco richt een woordje tot de personen die afscheid gaan nemen en geeft een presentatie. Na 
de presentatie worden Dorien, Mien en Hay bedankt voor hun inzet en ontvangen een 
bloemetje en een dinerbon met het turfstekersbeeldje van de dorpsraad America. 
Hay wil graag van de gelegenheid gebruik maken om nog even een bedankje uit te spreken en 
memoreert aan aantal zaken die in zijn periode als dorpsraadlid gespeeld hebben. Hay stelt zich 
beschikbaar als adviseur voor de dorpsraad. Hay wenst de nieuwe dorpsraad veel succes toe en 
draagt de voorzittershamer over aan Marco (het langst zittende lid van de dorpsraad).  
 
11. Installatie nieuwe dorpsraadleden. 
Voor de volgende vergadering hebben we een (dagelijks)bestuur nodig, Marco en Ellen blijven 
zitten in het  bestuur. Frank meldt zich ook aan om zitting te nemen in het bestuur. 
Hilske meld zich aan als kandidaat lid van het bestuur. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering. 


