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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs(later), Toos Tielen, 
Frank ten Doeschate, Wiel Berden, Pieter van den Homberg, 
Chantal Versleijen, Anton de Wit, Karin van Rengs, Hilske Janssen. 

DORPSRAAD 

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels 
Gasten: Ruud Baltussen, Jac Kleuskens, Piet Swinkels  

AMERICA Afwezig m.k.:  Geert Vogelzangs   
Afwezig z.k.: Bart Engels p/a E. Jacobs   
Notulist: Hilske Janssen 

 
 
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 binnengekomen van Geert Vogelzangs. Ellen komt later. 
 
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 11-05-2011. 
Mbt het realiseren van aanpassingen Kabroeksebeek- wordt gevraagd of we gelden van het 
Maashorstfonds aan kunnen vragen. We missen een actuele begroting mbt de aanpassingen 
aan de Kabroeksebeek, terwijl de gelden van het Maashorstfonds heel concreet aan een 
bepaald project of bepaalde werkzaamheden gekoppeld moeten zijn. Het lijkt sowieso niet 
reëel dat voor het Maashorstfonds 2 projecten van America gehonoreerd zullen worden. 
Daarnaast zal een project waaraan gelden uit het Maashorstfonds toegekend zijn, binnen een 
bepaalde periode uitgevoerd moeten zijn. Dat zal bij project Kabroeksebeek lastig worden. 
Misschien is dit volgend jaar te realiseren? 
Er is nog niks bekend over evt. nieuwe offertes die Aan de Brug mbt aanpassingen in de tuin 
zou aanvragen. 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
Er wordt gesproken over de mail mbt realiseren kleinschalige ecologische recreatie bij het 
Putbos. De communicatie is tegenstrijdig. Buurtbewoners zijn op de hoogte omdat de 
initiatiefnemer hen bijeen heeft geroepen. Er wordt echter gezegd dat hij het op die 
bijeenkomst zo heeft gepresenteerd dat alles al rond zou zijn en dat het zeker doorgang zou 
vinden. Dat is iets heel anders dan wat de gemeente daar vandaag over heeft gemaild. We 
volgen dit nauwlettend. 
 
Het verslag van de gemeente van de gezamenlijke vergadering in april: Het verslag is erg 
neutraal en weinig stellig geformuleerd ten opzichte van de formulering die in de vergadering 
is gedaan. Ellen vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de aanpassingen bij de 
spoorwegovergang. We zullen goed in de gaten houden dat nagekomen wordt wat toegezegd 
is (o.a. Zuringse Peel). 
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4. Lopende zaken ,actuele zaken, die zich momenteel afspelen in America, zullen 
nader toegelicht worden, zoals:    
     * felicitatiekaart dorpsraad-  

Er worden nieuwe foto’s gemaakt zodra de nieuwe aanplant is gerealiseerd. 
     * America in het Groen-  

Er is geïnformeerd naar de stand van zaken rond de Kabroekse beek. 
Opgemerkt wordt dat nieuwe aanplant soms onvoldoende water krijgt en daardoor 
afsterft. Het droge, warme weer heeft tegengezeten. Gelukkig komt er nu regen. 
Met betrekking tot de borden voor bewegwijzering: lijkt nog even te duren omdat men 
uniformiteit wil. Hay vraagt hoe lang dit gaat duren en laat anders borden maken zoals 
deze bij de andere route ook staan. Als het mogelijk is, worden de borden onthuld bij 
de boomsnoeidag met de jeugd in oktober. 

     * Vrijwilligers vacaturebank 
Hay Engels is de trekker van dit idee dat tijdens het buurtcafé is geopperd. Hij heeft 
met Synthese gepraat. Het doel is: verenigingen en vrijwilligers bijeen te brengen en te 
matchen. Er kunnen vrijwilligersvacatures (inhoud, periode, kwalificaties, betaald of 
niet?, etc) opgegeven worden op een site van Synthese 
(www.vrijwilligersvacaturebank.nl). Hier kunnen ook vrijwilligers melden wat ze kunnen 
en willen doen. 
De bestaande site is moeilijk actueel te houden, het is een belangrijk aandachtspunt 
dat de site goed beheerd wordt.  
Zo’n site kan een aanvulling zijn op bestaande mogelijkheden- mensen kunnen 
natuurlijk altijd direct benaderd worden. 
Hay denkt na over een verbinding met Americaweb en over een link naar de site van de 
verenigingen en naar het Peelklokje. 
Misschien kan de site van Synthese bruikbaar gemaakt worden voor America. Dat is 
gratis. 
Hilske merkt op: Het concreet beschrijven van vrijwilligersvacatures maakt vaak dat bij 
verenigingen/ organisaties en ook bij kandidaat-vrijwilligers veel meer helderheid 
ontstaat over wat precies gewenst is. Dat is een groot winstpunt. 
Marco gaat binnenkort brainstormen met webmasters om een soort “hyves-achtige” 
site voor een dorp te maken. Dat kan ook wat betekenen voor een 
vrijwilligersvacaturebank. 
Hay laat de site van Synthese zien, zodat wij een idee krijgen van de werking van de 
site. 
Er wordt besloten enkele verenigingen te benaderen om een pilot mee te draaien. 

 
5. Ingekomen / uitgaande stukken. 
Op 23/6/11 is er een vergadering van de commissie Samenleving waarvoor 2 dorpsraadleden 
uitgenodigd zijn om aanwezig te zijn. Ellen en Marco zullen daar aanwezig zijn. 
Gertie zal de notulen van DRA niet naar alle raadsleden verspreiden. We besluiten niet zelf 
alle raadsleden te sturen. Er worden alleen notulen verstuurd als er een belangrijk punt is 
voor een specifieke persoon. Ook Michael en Bart lezen onze stukken en zijn goed op de 
hoogte. 
Ontvangen: Plan van aanpak innovatieagenda duurzame veehouderij. Anton zal dit 
doornemen. Als Anton dit wil, kan hij zich aanmelden voor een burgerpanel.  Ellen zal hem 
dan aanmelden. 
Enquêtevragen mbt WMO- wie verdiept zich er in? Dit blijft open. 
De vragenlijst van Synthese mbt Poolse migranten wordt aangevuld. 
Naar aanleiding van het verslag van het Dorpsradenoverleg met betrekking tot het punt van 
de WMO-kanteling: Men wil de dorpsraden, Aan de Brug en KBO, etc. betrekken bij het boven 
water krijgen van mensen die bv sociaal ondersteuning nodig hebben.  
Vanuit het bestuur van het gezondheidscentrum i.o. wordt 28 september een discussieavond 
gehouden, waarin dit gedeeltelijk ook een plaats heeft. 
 

http://www.vrijwilligersvacaturebank.nl/
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6. Mededelingen 
 Pieter is niet bij het kermisoverleg geweest, heeft wel een vooroverleg gehad. Net als 

andere jaren worden er een kleurplaatactie en een loterij gehouden. De uitreiking van de 
kleurplaatactie is op woensdagmiddag, de trekking van de loterij woensdagavond. De 
Dorpsraad draagt net als de exploitanten en de gemeente € 25 bij aan de prijzenpot. 

 De gemeente heeft formulieren gestuurd die we in moeten vullen als we komende jaren 
2011-2016 subsidie willen hebben. Ellen neemt dit mee. 

 Iedereen heeft als het goed is de enveloppe van de gezamenlijke nationale collectes 
(GNCA) ontvangen. Indien niet, liggen er formulieren bij de Spar. Er doen nu 15 goede 
doelen mee. 

 
7. Rondvraag /sluiting 
Toos: Annemiek Verheijen doet nu het secretariaat van stichting Aan de Brug. Mart Derks is nu definitief 
voorzitter. Zo is het bestuur weer compleet. 
Op 6 juli wordt de stichting gezondheidscentrum In de kern gezond definitief. 
Hay: Onderhoud van wegen is erg slecht. Dit is geïnventariseerd en is goed bekend bij de gemeente. In 
verband met weinig financiën wordt alleen aan het hoognodige aangepakt. Ellen geeft nogmaals de 
zorgen van de Dorpsraad hieromtrent door en vraagt of dit deze zomer aangepakt kan worden. 
Jac: Op 13 juli wordt in de middag uitleg gegeven in Aan de Brug mbt het aanleggen/vervangen van het 
glasvezelnet. Opgemerkt wordt dat als meer dan 30% van de huishoudens hier gebruik van gaat maken, 
dit de keuzemogelijkheden voor inwoners verbreedt en er meer concurrentie komt. 
 
8. Afsluiting zomerseizoen bij Anton de Wit. 


