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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Toos Tielen, 
Geert Vogelzangs, Wiel Berden, Anton de Wit  
Adviseurs:  
Gasten: Pieter-Nic van den Beuken (Witgoed en Bontewas), 
Bram Jacobs (Synthese en VKKL), Luc Groenen, Karin van de 
Munckhof (SNC) 
Afwezig m.k.:  Hilske Janssen, Karin van Rengs, Frank ten 
Doeschate, Bart Engels, Chantal Versleijen, Hay Mulders, Hay 
Engels,Pieter vd Homberg, Ruud Baltussen. 

Afwezig z.k.:  
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 zijn berichten van 
verhindering binnengekomen van Hilske Janssen, Hay Mulders, Frank ten Doeschate, Karin van 
Rengs, Pieter vd Homberg, Hay Engels, Bart Engels, Ruud Baltussen, Chantal Versleijen  
   
2. Vaststellen  agenda 
Aanvraag prioriteitsgelden Gezamenlijke Nationale Collectes America. 
  
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 11-04-2012 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notuliste. 
 
4. Presentatie VKKL, Wilde Plannen (Jongerenkaravaan) door Bram Jacobs en Pieter-Nic van 
den Beuken. 
Het VKKL heeft een nieuw project “Wilde Plannen”, gericht op het bereiken van jongeren. Bram werkt 
als kartrekker namens Synthese voor het VKKL en heeft DR America gevraagd een pilotdorp te zijn 
voor het project “Wilde Plannen”, ook wel de Jongerenkaravaan genoemd. Het is een pilot wat opgezet 
is om binnen een dorp (America) te gaan kijken wat de behoeftes zijn voor jongeren. Samen met het 
projectbureau Witgoed en Bontewas uit Sevenum is er gekeken hoe de jongeren van 12 jaar tot 30 jaar 
op een interactieve manier te bereiken zijn. 
 
Met een cameraploeg wordt de kern bezocht en gefilmd. Ook jong volwassenen worden gefilmd om te 
kijken wat hun behoeftes zijn en wat de eventuele knelpunten in het dorp zijn. Plannen moeten 
uiteraard wel uitvoerbaar zijn. Alle soorten locaties worden bezocht zoals voetbalclub, soos, 
hangplekken ed.. De gemaakte filmpjes met een stelling, mening of suggestie worden op een speciale 
internetpagina gezet, waarna men hierop kan reageren. Thema’s worden zo bekend en meningen 
kunnen gepeild worden. Er kan meteen gereageerd worden om de filmpjes zo wordt een online 
discussie gevoerd op de site. Er zal zo ook draagvlak ontstaan voor een idee, opmerking of suggestie. 
De “werkplaats” is een soort bijeenkomst die georganiseerd gaat worden om de ideeën en plannen die 
ontstaan zijn uit te gaan werken/voeren (een soort buurtcafé). Er kunnen dan een soort werkgroepen 
gevormd worden. Het plan is ook al besproken met de Gemeente Horst aan de Maas en Mart Thijssen 
heeft aangegeven dat zij ook graag betrokken willen zijn in de gesprekken. Na de bijeenkomst gaan de 
werkgroepen aan de slag en daarin zullen betrokken jongeren ook plaats in moeten nemen.  
VKKL wil 5 pilots gaan houden, alle do’s en don’t-s komen hierin terug. 
Reacties vanuit de dorpsraad zijn positief en men besluit hiermee verder te gaan. De bedoeling is dat 
het project van start gaat in september. America zal de eerste try-out zijn. 
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Bram zorgt voor een opzet met en een vragenlijst die binnenkort toegestuurd wordt. Als we de 
vragenlijst ingevuld hebben, plannen we in week 25 of 26 een datum voor een vervolgafspraak.  
Wie wil hierbij namens DRA betrokken bij zijn? 
 
5. Saturday Night Club 
Luc Groenen geeft aan dat het erg moeilijk is om vrijwilligers te krijgen om de Saturday Night Club 
(± 30 bezoekers van 11 t/m 15 jaar) te begeleiden. Het bestuur van SNC bestaat nog maar uit 3 
leden waarvan één vertegenwoordiger vanuit OJC  Cartouche, Luc. Vrijwilligers zijn binnen de soos 
niet /moeilijk te vinden. Dit is een punt wat ook in “Wilde Plannen” opgenomen kan worden. Als er 
op korte termijn geen vrijwilligers gevonden worden, is de toekomst van Saturday Night Club 
onzeker. Dit zou erg jammer zijn. 
 
6. Peelheide route (kaart) 
Wil de dorpsraad de kosten van het drukken van de fietskaart financieren met prioriteitsgelden? De 
meningen zijn nogal verdeeld. Er wordt nog een aparte mail naar alle dorpsraadleden gestuurd om 
hierop te reageren wat te doen. Op zaterdag 26 mei is om 11.00 uur de officiële opening van de vier 
nieuwe fietsroutes bij de molen in Meterik. 
 
7. Vergadering 14 juni, afsluiting 
Om 20.30 uur worden we op De Golfhorst verwacht. Ger van de Munckhof verzorgt daar een 
rondleiding voor ons over De Golfhorst. De vergadering start die dag dan om 19.00 uur in Aan de 
Brug. 
 
8. Verslag Dorpsradenoverleg 
Toos heeft met Marco deze vergadering bezocht. 
Notulen zijn onder de dorpsraadleden verspreid. 
 
9. Aanvraag prioriteitsgelden GNCA 
In de vergadering van de collecte America is het plan gekomen om een spandoek te laten maken. 
Om 2 vlaggen te laten maken is een bedrag van € 200,00 gemoeid. 
Er wordt gevraagd om hiervoor prioriteitsgeld beschikbaar te stellen, de vergadering gaat hiermee 
akkoord, voldoet aan de eisen. 
 
10. Lopende zaken 

• Groengroepen: gemeente heeft diverse rondjes gemaakt om te bekijken of er nog 
situaties zijn die aangepakt kunnen worden, alle puntjes worden opgepakt. 

• Gezondheidscentrum: alles loopt, eind mei zal er meer bekend zijn. 
• Aanplant rond de welkomstborden: zal komende week uitgevoerd gaan worden. 
• Kermisoverleg: Pieter heeft informeel contact gehad met Wim Versleijen, 

misverstanden zijn uit de lucht. Pieter is tijdens de kermis afwezig en vraagt of 
iemand zijn taak kan waarnemen. De kleurplaten moeten beoordeeld worden en de 
prijzen dienen samen met Marco uitgereikt te worden. Wie kan zijn plaats innemen? 
Voorbereidingen zijn al getroffen. 

• Beplanting boomspiegels: Boomspiegels zijn beplant door Piet en Ben met vaste 
Geraniums. 

• Bijdrage Peelklokje: Bijdrage wordt overgemaakt. 
• Basket school Kronenberg: Deze kan worden opgehaald in Kronenberg. Besloten 

wordt een bedrag van maximaal € 250,00 hiervoor te betalen vanuit onze 
prioriteitsgelden. Volledige verantwoordelijkheid kunnen we en willen we niet 
dragen, de gemeente moet verantwoordelijk blijven.  
NB: Inmiddels is de basket verkocht aan derden, dus helaas gaat de koop niet door. 
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11. Ingekomen/uitgaande stukken 
Naast de al behandelde onderwerpen werden de volgende ingekomen stukken nog 
behandeld: 

• Subsidieaanvraag voor AED-cursussen wordt opnieuw bekeken 
• John Deere biedt mogelijkheid tot het indienen van een vrijwilligersproject 
• Uitnodiging voor een Themabijeenkomst “Leefbaarheid en Zelfredzaamheid”. 

Bijeenkomst vindt plaats op maandag 11 juni van 10.00 tot 13.00 uur op het 
Floriadeterrein. Wie wil er nog mee? 

 
 

12. Mededelingen 
Geen mededelingen. 

 
13. Rondvraag / sluiting 
• Ruud: M.b.t. Groen Diepe Kuilestraat. Boom- en struikgewas zijn gesnoeid in mei terwijl hier 

vogels in broeden. Kan toch niet de bedoeling zijn… 
• Toos heeft bijeenkomst WMO bezocht: Grubbenvorst heeft een project opgestart voor 

daginvulling in Grubbenvorst, waarin welzijn en zorg zich combineert. 
Verder is een boek uitgegeven door 2 personen uit Tienray: Dorp en beleid voor iedereen, 
wordt op de gemeentesite naar verwezen. 

 
 
 

Marco sluit de vergadering. 


