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Aanwezige leden: Marco Hesp, Toos Tielen, Frank ten Doeschate, 
Pieter van denHomberg, Wiel Berden,Sjaak Kleuskens,Ellen 
Jacobs 
Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Ruud Baltussen 
Afwezig m.k.:  Anton de Wit, Chantal Versleijen, Hay Engels, Bart 
Engels,Geert Vogelzangs, Hilske Janssen 
Afwezig: Karin van Rengs 
Notulist: Ellen Jacobs 

 
Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
1. Opening en berichten van verhindering.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een bericht van verhindering binnen gekomen van Anton,Chantal,Hilske,Hay,Bart en Geert. 
 
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 16-02-2011. 
In verslag aanpassen dat Ruud gast is en geen lid,verslag wordt goedgekeurd met dank aan 
Hilske. 
 
4. Financiën. 
Het financieel jaarverslag wordt in de vergadering besproken, overige dorpsraadleden die nu 
niet bij de vergadering aanwezig zijn kunnen altijd bij de penningmeester terecht voor nadere 
uitleg. 
 
5. Evaluatie balgooien. 
Frank geeft kort veslag, alles is ordelijk verlopen, volgens hem is er wel minder animo van 
grotere kinderen. 
 
6. DOP 2011-2015. 
Het DOP is gereed, een digitale versie is verstuurd naar de gemeente. Hay M. heeft een vraag 
over voorzieningen zoals genoemd; realisatie sporthal in combinatie met fysiotherapie, Marco 
licht toe dat dit de behoefte/vraag is van de inwoners en niet dat dit uiteindelijk gerealiseerd 
wordt. Er komt nog een vervolggesprek met Gertie en Mart waarin de DOP punten nog 
besproken worden. 
 
7. Lopende zaken. 
*BIEB, maandag 14-03-2011 is er een vergadering geweest, status: aankoop grond bij H. 
Aarts, pas in 2013 kan er gebouwd gaan worden ivm grondsanering ivm knolcyprus. 
* Felicitatiekaart. Er wordt gewacht hiermee tot er in het voorjaar een meer geschikte foto is. 
* America in het Groen;Hay M. neemt actie om te kijken of project Kabroeks Ommetje 
opgestart kan worden. Ommetje; wandelpaadje door Kerkbos er is een briefwisseling geweest 
met het bisdom; alles komt in orde. 21 april a.s. is de volgende vergadering gepland van 
America in het Groen. Noot van Dorpsraad: wordt de kastanjeboom bij kiosk ook bekeken? 
Bast laat namelijk los. Om de boomspiegels te verfraaien wordt er contact opgenomen met 
Hans Henzen van de afdeling beheer Gemeente ( actie Hay M.) Verder deelt Hay mee dat 
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Sunparcs weer Center Parcs is geworden en zij gaan zelf de veranderingen op de 
informatieborden aanbrengen via nieuwe stickers. 
* Overlast trein; punt ligt bij de buurt, als de overlast nog erger wordt zullen zij de krant 
inschakelen. 
* VVN America; wie van de dorpsraad heeft interesse om hierbij aan te sluiten? graag melden 
bij Marco. 
* Kabroeksebeek; Hay M. deelt mee dat alles bestekklaar is echter hij heeft niets meer 
vernomen van Jos Claessens van de gemeente, Hay neemt contact op met Jos. 
* Groengroep America; de straten die meedoen zijn bekend bij de gemeente, wij wachten nu 
op een terugkoppeling van de gemeente. 
* America dat Stiét, er is een overleg gepland op 21-03-2011. 
*GVVP;  geen nieuws 
* Zwarte Plakheide; tot nader bericht uitgesteld. 
 
8. Agenda B&W. 
Marco licht de agenda verder toe. 
 
9. Burgerhulpverlening. 
Bijeenkomst is op 21-03-2011, de gemeente neemt de kosten voor opleiding voor haar 
rekening. Vanuit America is Peter Hesp de coördinator. 
 
10. Gezondheidscentrum. 
Toos deelt mee dat het bestuur rond is, Ben van Essen is de voorzitter, Thijs van Kempen is 
de penningmeester, Toos Tielen is secretaris,Jan Driessen is participant cliëntenraad en Jan 
van Dongen is participant gebruikers. 
De volgende vergadering is op 07-04-2011, verder is er nog geen nieuws. Er is een stichting 
i.o. 
 
11. Mededelingen. 
Navragen bij Gertie wat de status is van kermisoverleg. 
10-04-2011 is de uitreiking van het bedrag van de week van pinnen voor de werkgroep Oud 
America. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering.  


