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Aanwezige leden: Ellen Jacobs, Marco Hesp, Geert Vogelzangs, 
Anton de Wit, Chantal Versleijen, Wiel Berden, Frank ten 
Doeschate, Toos Tielen, Pieter van den Homberg, Hilske Janssen  
Adviseurs: Bart Engels, Hay Engels, Hay Mulders, 
Gasten: Ruud Baltussen, A.V.O.C., A.V.V. afd. jeugd, A.V.V. afd. 
senioren, A.V.V. afd. veteranen, basisschool De Wouter, Bijenbond 
St. Ambrosius, Biljardclub Ouderen, Buurtvereniging “de Zwarte 
Plak”, De Zonnebloem afd. America, Eetpunt America, Gemengd 

koor Cantaremos, Gezamenlijke Nationale Collectes, Jeugdcomité America, Jong Nederland America, 
K.B.O. afd. America, Korfbalvereniging Erica, Land. Ruitervereniging De Paardenvrienden, 
Muziekvereniging St. Caecilia, Ondernemers Vereniging America, Oranje comité America, Ouderraad 
b.s. de Wouter, Parochieraad St. Jozef, Postduivenvereniging De Valk, RK kerkbestuur parochie H. 
Jozef, RABO-bank Maashorst, Redactie Peelklokje, Stichting “Aan de brug”, Stichting 
Gemeenschapshuis, Stichting Peelmuseum America, St. werkgroep Oud America, Tennisclub America, 
Vrouwen beweging America, Werkgroep America dat Stiët, Zanggroep My Way  
Afwezig m.k.: Intochtcomité Sinterklaas, Handboogschutterij Ons Genoegen, Kinderkoor de 
Peelpareltjes, Boerenbruiloft comité America, O.J.C. Cartouche, Gemengd kerkkoor, Dorpsraad; Karin 
van Rengs  
Afwezig: Saturday night club, Golfcomplex Golfhorst, Carnavalsvereniging de Turftreiers, St. 
Evenementen Mekkeluk Zat, Dartclub Boëms Jeu, buurtvereniging ’T Turfhopke, Joekskapel Mekkeluk 
Zat America, Toneelvereniging de Vrije Spelers, Biljardclub Boëms Jeu, Buurtvereniging de 
Perdsvotten i.r., Biljardclub den Tref, Hengelsportvereniging de Put, Buurtvereniging Hofweg, PSZ de 
Notedop, dartclub Station America 
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 binnen gekomen van Intochtcomité Sinterklaas, 
Handboogschutterij Ons Genoegen, Kinderkoor de Peelpareltjes, Boerenbruiloft comité America, 
O.J.C. Cartouche, Gemengd kerkkoor, Dorpsraad; Karin van Rengs  
 
2. Verslag Dorpsraadvergadering d.d. 15-12-2010. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
3. Verslag Dorpsraadvergadering d.d. 16-11-2011. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
4. Presentielijst en lijst van verenigingen en stichtingen in America. 
De meest actuele lijst wordt doorgenomen en Hay Mulders zal de evt. wijzigingen of aanvullingen 
doorvoeren. 
 
5. Activiteitenoverzicht 2012. 
Hay M. noteert de aanvullingen. Als er nog nieuwe activiteiten worden georganiseerd, ontvangt hij 
deze graag nog.  
Korfbalvereniging Erica heeft een 60-jarig jubileum te vieren. Alvast gefeliciteerd!  
Het is belangrijk om te proberen te vermijden om activiteiten op dezelfde datum te organiseren.  
Het weekeinde van 8, 9 en 10 juni is een druk weekeinde. 
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6. Gezondheidscentrum America. 
De plannen zijn in ontwikkeling en veranderen voortdurend. Het Buurtcafé, in 2010 georganiseerd 
door het Gezondheidscentrum samen met de Dorpsraad, is een succes geweest. Het was inspirerend. 
Het Bestuur ziet de volgende kernpunten in de discussies: 
1. Het GCA moet een stimulans voor de leefbaarheid worden. Een laagdrempelige plek waar 

bewoners elkaar ontmoeten rond het thema “gezond leven”. Een multifunctioneel gebouw waar 
men gezondheidsdiensten ophaalt, maar ook zelf inbreng levert via bijv. gespreksgroepen, samen 
koken of uitwisseling van vrijwillige diensten. Daarbij zou oog moeten zijn voor de verschillende 
groepen zoals jeugd, moeders, ouderen, arbeidsmigranten etc.; 

2. Het zou mooi zijn als we samen zoveel mogelijk gezondheidsdiensten in het GCA bij elkaar 
kunnen brengen. Daarvoor zijn allerlei suggesties gegeven, inclusief slimme combinaties zoals  
fysiotherapie met fitness. 

3. Gezond leven betekent onder andere sport. Het GCA hoeft geen nieuwe vereniging te worden, 
maar zou wel kunnen stimuleren; 

4. Aanvullend op de professionele zorg wordt de zorg voor elkaar steeds belangrijker. Het GCA zou 
een rol moeten vervullen om het “samen zorgen” te versterken. Denk bijvoorbeeld aan de 
mantelzorg, waar veel nuttige suggesties voor gedaan zijn; 

5. Naast zorg zijn ook andere voorzieningen nodig, zoals geschikte woningen, verenigingen, vervoer, 
technische hulpmiddelen inclusief vormen van e-health. Al die voorzieningen moeten niet naast 
elkaar werken, maar samenwerken (met het gezondheidscentrum); 

6. Om hun weg in het aanbod van zorg te vinden hebben mensen behoefte aan één loket. Het GCA 
zou daar een rol in moeten spelen als een soort wegwijzer. 

Het Bestuur wil de ingebrachte suggesties meenemen in de verdere ontwikkeling van het GCA. 
Daarbij zullen we in samenwerking met de Dorpsraad contact houden met alle betrokkenen. 
 
Mart Deckers is als bouwadviseur de opvolger van Paul Driessen.  
Er is een nieuw voorstel voor de locatie van het Centrum. Het idee is om het GCA te bouwen op het 
terrein van de school en de sportzaal. Dat biedt alle betrokkenen kansen. De school krijgt namelijk te 
maken met krimp. Het haalbaarheidsonderzoek moet overgedaan worden voor deze nieuwe locatie, 
maar daar worden geen problemen van verwacht.  
Er is goed contact met de gemeente. Belangrijk is dat er geen vertraging komt. Huisarts, apotheek, 
fysiotherapeut, thuiszorg waren al participanten. Nu zijn daar nog een diëtiste en podotherapeut 
bijgekomen. Verdere uitbreiding wordt zeker verwacht, gezien de ervaringen elders. 
Door een gezondheidscentrum komen er voorzieningen terug in het dorp. Zo komt het ten goede aan 
de leefbaarheid. 
Gevraagd wordt of de sportzaal mogelijk verbeterd kan worden doordat deze ook door het GCA 
gebruikt zal worden? 
Ger van Rensch: een gezondheidscentrum heeft geen zaal nodig die voor alle zaalsporten geschikt is. 
Het is een utopie te denken dat zo’n zaal wordt gebouwd. Nieuwbouw van een zaal is goedkoper dan 
verbetering van de huidige zaal, dus verbetering zal vast niet plaatsvinden. 
Voor parkeren zijn 40 plaatsen voorzien, waarvan de helft op de huidige speelplaats. Opgemerkt 
wordt dat het jammer is als deze sterk verkleind wordt.  
In het land zijn geen met ons GCA vergelijkbare organisaties.  
Men is bezig met het oprichten van een cliëntenraad om cliënten invloed te geven in het GCA. 
Geïnteresseerden die overwegen of zij lid willen worden van een cliëntenraad, worden gevraagd zich 
aan te melden bij Jan Driessen, Hay Mulders, of Hilske Janssen. Deze personen kunnen meer 
informatie geven. 
 
7. Evaluatie Peelklokje 2011. 
Dit jaar wordt de 26e jaargang. De ontwikkelingen van de plaatselijke bladen als de Echo en de Hallo 
maken dat het Peelklokje steeds meer gevuld wordt. De oplage is wat verhoogd naar 870 exemplaren 
omdat meer buitendorpsen het Peelklokje willen ontvangen. Ook via internet wordt het Peelklokje 
goed gelezen. Graag ontvangt Hay opmerkingen als die er zijn. 
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8. Terugblik 2011 en een vooruitblik 2012, Dorpsplan 2011-2015. 
Marco geeft een presentatie. 
De plannen voor 2011 waren: herziening en starten met de uitvoering van het 
DorpsOntwikkelingsPlan (DOP).  Tussen november 2010 en september 2011 zijn de punten voor het 
Dop geïnventariseerd, uitgewerkt, geconcretiseerd en afgestemd met de gemeente. Het belangrijkste 
punt was dat er voorzieningen in America aanwezig blijven. Daarnaast zijn belangrijk: betaalbare 
woningen voor jong en oud, verkeersveiligheid en verkeersdrukte en het verfraaien van de Kabroekse 
beek. Daarnaast willen we ook andere belangrijke punten niet uit het oog verliezen: toeristische 
fietsroutes, verlichting fietspaden, verharding paadje naar TCA-JNA, het GCA, parkeerproblemen, 
groenvoorziening, gladheidsbestrijding en het oprichten van een vrijwilligers/vacaturebank. 
 
Met betrekking tot het verenigingsleven zijn als knelpunten aangegeven dat iedereen het druk heeft, 
dat er minder kinderen zijn en zich minder vrijwilligers aanmelden. Vragen zijn: Hoe krijg je jongeren 
erbij, hoe maak je het aantrekkelijker, moet je een vrijwilligersvergoeding gaan geven? Zijn clubs 
hier in het afgelopen jaar mee bezig geweest? 
TCA geeft aan dat bij de bonden veel info en tips verkregen kan worden. Door een vereniging worden 
proeflessen gegeven bij de school.  
Projectmatig vrijwilligers inzetten werkt beter dan langdurig- daar wordt goed gebruik van gemaakt 
door clubs. 
Er zou nog meer samengewerkt kunnen worden.  
 
Genoemde kansen: verplichte maatschappelijke stages door scholieren gebruiken (dit is nog slechts 
bij één club ingezet, misschien ook voor andere clubs een idee!), combinatie 
sportschool/gezondheidscentrum, vrijwilligersvacaturebank om de match tussen club en mensen te 
maken, samenwerking (America in Beweging als samenwerkingsverband ligt nog stil). 
 
Voorzieningen: De bibliotheek blijft voor kinderen behouden in de school, de pinautomaat wordt 
teruggeplaatst na de plofkraak. 
 
Verkeersveiligheid: de spoorovergang op de Nusseleinstraat is aangepast zodat deze veiliger zou 
worden. Omdat dit niet geheel aan het doel beantwoordde, zal deze opnieuw onder handen worden 
genomen zodra er geld beschikbaar is bij de gemeente. 
 
Gladheidsbestrijding is na vorige winter succesvol bij de gemeente aangekaart. 
 
Woningbouw: Op de Lisdodde zijn 6 kavels, het perceel bij Henk Aarts wordt helaas pas bebouwd als 
de andere percelen in America gebruikt zijn. 
 
Veilige fietsverbindingen: de afsluiting van de Schiksedijk wordt begin 2012 geëvalueerd. Enkele 
mensen rijden nog over de afsluiting. In elk geval zijn dit veel minder mensen en het gaat ook 
minder hard. Jeugd vindt het fijner zonder veel verkeer. Er is één persoon die met zeer hoge snelheid 
dagelijks langskomt, hetgeen erg gevaarlijk is. Er wordt getracht deze persoon te identificeren. 
 
Kabroekse beek- het doorgang laten vinden van de geplande verbeteringen stuit op geldproblemen. 
Getracht wordt dit toch nog gedaan te krijgen. 
 
De werkgroep VVA gaat aan de slag met verkeersonveilige situaties in het Dorp. Allereerst is de 
belijning van kruispunt Kabroekstraat/schiksedijk aangepast. Ook worden bloembakken geplaatst op 
het trottoir, zodat  “pinners” niet meer op de stoep kunnen parkeren. 
 
De Groengroep verzorgt naar tevredenheid van ieder het openbaar groen in veel straten van America. 
Zijn er meer geïnteresseerden, graag aanmelden, want nog enkele straten zijn niet voorzien. De 
Caeciliahof en het hoekje G. Smuldersstraat-Past. Jeukenstraat zullen in overleg anders worden 
ingericht. 
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Nog andere punten worden kort besproken. 
 
Aangegeven wordt dat het spoor nog overlast geeft door trillingen. De Dorpsraad krijgt geen ingang 
om hierover met Prorail te communiceren. Fijn is dat twee aanwezigen hier wel mogelijkheid voor 
hebben en zullen trachten contact tot stand te brengen. 
Met betrekking tot monitoring van de verontreiniging van de Zuringspeel geeft Ger van Rensch aan 
dat de verontreiniging sneller zou verdwijnen dan verwacht. De cijfers zijn voor ons leken echter niet 
te beoordelen en roepen wel vragen op. Kent iemand misschien iemand die hier verstand van heeft 
en die voor ons het rapport kan beoordelen? 
 
Opgemerkt wordt dat het zeer vervelend is dat het bouwen in eigen beheer vertraging ondervindt en 
dat het vooral erg vervelend is dat er mensen uit het dorp vertrekken, doordat de gemeente nu stelt 
dat pas gebouwd kan worden op andere locaties als de Lisdodde volgebouwd is. Dit is duidelijk bij de 
gemeente aangegeven, maar we hebben er geen invloed op. We hopen dat vertegenwoordigers van 
de gemeente die aanwezig zijn hier invloed op uit kunnen oefenen. 
 
Het gebied Zwarte Plak Heide is van geologische, archeologische, cultuur-historische en 
natuurwaarde. Het is de wens hier een wandelroute en een monumentje aan te leggen en aan te 
laten sluiten op fietsroutes. 
Op de G. Smuldersstraat zijn de welkomstborden nu op een andere manier bevestigd zodat ze 
hufterproof zijn. Ook op de andere locaties wordt dit zo uitgevoerd. 
 
De Dorpsraad beheert prioriteitsgelden die bedoeld zijn om zaken voor het algemeen nut te 
financieren. Zo is bijvoorbeeld de tuin van Aan de Brug net nieuw ingericht en zijn de welkomstboren 
geplaatst. Ook willen we nog geld steken in bijvoorbeeld aanplanting bij de welkomstborden en aan 
de herinrichting van de Kabroekse beek. Graag ontvangt de Dorpsraad via de website nog verdere 
ideeën voor de besteding van prioriteitsgelden. Op de site staat beschreven aan welke richtlijnen dan 
voldaan moet zijn. 
 
Zijn er nog geïnteresseerden die in de Dorpsraad deel willen gaan nemen, dan houden wij ons warm 
aanbevolen! 
 
Maxime van Oostrum van het Bibliotheekhuis (een organisatie die werkt voor bibliotheken om 
vernieuwing te realiseren) is aanwezig om de nieuwe website te presenteren waarin de 
vrijwilligersvacaturebank een plek kan krijgen. Verenigingen kunnen zich op een dorpswebsite in de 
vorm van een “community website” presenteren. De inhoud komt dan van het dorp, de 
internetomgeving wordt ondersteund door de bibliotheek.  
Men wil een testgroep vormen met verenigingen en met de bibliotheek om de site vorm te geven. 
Maxime laat de site zien zoals deze er nu uit ziet. De bedoeling is dat het de vorm krijgt van een 
community als bijvoorbeeld Facebook. Je kunt dan deel nemen door een profiel aan te maken- zo 
geeft iedereen met een profiel mede vorm aan de inhoud van de site. Ook kan een vereniging hierop 
als groep een eigen pagina hebben en daar verwijzen naar een eventuele eigen website. 
Graag wordt gevraagd of mensen die enthousiast of nieuwsgierig zijn, zich na de vergadering bij 
Marco melden om kritisch mee te denken. 
De bibliotheek ondersteunt dit door workshops, informatie en cursussen. 
Gevraagd wordt of vragen digitaal gesteld kunnen worden. 
 
9. Lopende zaken 
Zijn in de presentatie behandeld. 
Pieter geeft nog aan dat er pas een kermisoverleg is geweest met omwonenden en exploitanten. Er 
zijn drie problemen geconstateerd: de locatie van de tent bij Cartouche en overlast van glas en 
geluid. Alles is besproken en er zal begin 2012 samen verder worden gezocht naar oplossingen. 
 
10. Mededelingen. 
Geen. 
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11. Rondvraag. 
Stichting aan de Brug heeft de aanpak van de tuin gerealiseerd gekregen door sponsoring van 
Maashorstfonds en Wonen Horst, naast de inzet van prioriteitsgelden van de Dorpsraad. Hier is men 
erg dankbaar voor. 
In het Kerkbos zijn er bomen die over de paden hangen- is dit veilig? Mocht er iets gevaarlijk zijn, 
wordt gevraagd dit bij het kerkbestuur te melden. 
Gevraagd wordt of er nog nieuwe aanplant komt op de plek waar een boom is verwijderd? Dat wordt 
gelijk met de aanpak van het Caeciliahof gedaan. 
De rugleuning van de bank aan de Slikweg bij het bos is verdwenen. De gemeente wil graag snel op 
dit soort problemen reageren en vraagt of burgers dit zo snel mogelijk zelf bij de gemeente melden. 
Het is niet gewenst dat dit via de Dorpsraad gaat. Als de communicatie spaak loopt, dan kan men dit 
wel bij de Dorpsraad aangeven. De gemeente is bezig om te realiseren dat er altijd een 
terugkoppeling naar de melder gegeven wordt. 
Komt er vervanging voor de boom die bij de kiosk is verwijderd? Ook dat wordt opgepakt. 
Er is al jaren een raam in de gymzaal kapot, hetgeen gemeld is en waarvoor meerdere malen is 
beloofd dat dit gemaakt zal worden. Pas is nogmaals toegezegd dat dit zo snel mogelijk gerepareerd 
zal worden. 
Het bordje op de Lorbaan richting America wordt gemist. Dit is al lang bij de gemeente aangegeven 
en zal opnieuw aangebracht worden. 
Zaterdag aanstaande geven koor en jeugdfanfare een kerstconcert. Ieder is welkom. 
 
12. Sluiting.. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 


