
Verslag vergadering dorpsraad America 
d.d. 13-3-2013 

 
Aanwezige leden: Ellen Jacobs, Toos Tielen, Wiel Berden, 
Frank ten Doeschate ,Ruud Baltussen, Anton de Wit,  
Geert Vogelzangs, Chantal Versleijen, Piet Swinkels 
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels 
Gasten: Joep Sonnemans,  Math van Rengs 
Afwezig m.k.:  Hilske Janssen, Marco Hesp 
Afwezig z.k.: Pieter vd Homberg, Bart Engels, Jac Kleuskens 
Notulist: Toos Tielen 

Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
1. Opening en berichten van verhindering 
De waarnemende voorzitter, Ellen, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van Hilske Janssen en Marco Hesp. 
  
2. Vaststellen  agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3: Notulen vergadering 20-3-2013. 
Deze zijn goedgekeurd. 
N.a.v. deze notulen werd nog de vraag gesteld of er nog iemand belangstelling had om tot het 
bestuur toe te treden. Maar helaas er heeft zich niemand aangemeld. 
 
4: Gezondheidscentrum 
De gesprekken met Woonwenz verlopen goed en hopelijk kan binnenkort de intentieovereenkomst 
getekend worden. 
 
5: Kracht van America: 
De 2e helft april gaat het dorpsdagboek circuleren en dit wordt dan ook in het Peelklokje 
vermeld. Het moet goed opgestart worden. 
Inhoud van het Dorpsboek mag ieder zelf invullen. Droom, ideeën voor de toekomst, 
Welzijn/zorg, foto’s en/of tekeningen.  
 

Met betrekking tot de “enquête” volgt eerst een pilot onder het burgerpanel. 
 
6: De Zwarte Plakheide: 
De ontwikkelen worden samen met gemeente opgepakt. Het Heidebosje willen ze 
toegankelijk gaan maken met paadjes zodat er van de zomer al mensen kunnen lopen. 
Fietsroute zal niet rechtstreeks naar de Peel gaan maar via de Zwarte Plakweg. 
Zijn nog diverse ontwikkelen gaande o.a. om een stichting op te richten voor 
subsidiebeheer en onderhoud van de Zwarte Plakheide. Ze zijn nog bezig met 
vergunningen. 
 
7:Wilde Plannen: 
Marco en Ellen zijn op de Keet aan de Putweg geweest. 
Jeugd vond het positief dat zij kwamen en ook die avond die destijds georganiseerd was. 
Zij kwamen nu ook meer in het Station als voorheen. 
Als zorgpunt gaven zij aan: De woningbouw in America, toegespitst op starters. 
Tijdens het gesprek is aangegeven dat wij een vervolgavond willen geven. 
Het loopt. 
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Jongeren van de Soos zijn zelf aan de slag gegaan met de uitkomsten van de werkplaats-
bijeenkomst.  
Jongeren die Knuffelbeer organiseren, zijn er ook nog mee bezig en willen misschien een 
stichting oprichten. 
 
8:Mestverwerkingsbedrijf Willems: 
Afgelopen week hebben Wim Gossens en zijn collega’s van de gemeente een gesprek gehad 
met de heer Willems over de te verwachten verkeerseffecten. 
Na beoordeling en bespreking van de effecten en eventueel gewenste maatregelen willen 
ze dit met de dorpsraad bespreken.  
Henk Willems had nog laten weten dat hij misschien zou komen maar dit is niet meer 
gelukt. 
Wordt vervolgd. 
 
9: Verslag Dorpsradenoverleg: 
Geen info ter beschikking. 
 
10: Reindonk info avond 
Is niemand geweest. 
 
11: Evaluatie Kermis: 
Pieter was niet aanwezig om toelichting te geven. 
 
12: Ingekomen/uitgaande stukken: 
 
Knolcyperus: als dorpsraad kunnen wij niets meer doen. Onze bezorgdheid is kenbaar 
gemaakt bij de gemeente. 
 
Saarweg: 
Komt begin april in de raadsvergadering. Bewoners hebben een brief gestuurd naar  
B&W en de Gemeenteraad met verzoek om verharding. 
 
Afvalexcursie 6 april: Piet Swinkels gaat erheen. 
 
Oud IJzer: 
Enkele inwoners hebben briefjes in de bus ontvangen dat er tussen 19.00 en 21.00 uur op 
de donderdag oud ijzer en metalen opgehaald worden en tevens ook radio’s, tv’s 
computers etc. 
De Gemeente had ook al signalen ontvangen over illegale inzamelaars en hebben dit 
doorgegeven aan de afdeling handhaving en politie. Het is moeilijk deze te pakken. 
Verzoek om kentekens te noteren en door te geven aan de Politie. 
 
13: Mededelingen/Rondvraag: 
 
Toos: LVKK (landelijke vereniging kleine kernen – itt de vereniging voor kleine kernen 
Limburg): mail van 12 maart staat ook info over een Dorpsvernieuwingsprijs. 
Misschien iets voor de Cliëntenraad. 
De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een prijs voor dorpen die op een innovatieve manier aan 
de leefbaarheid werken. Bijvoorbeeld door vernieuwende activiteiten op te zetten en daarmee een 
bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en de duurzaamheid van het dorp.  
Hay Mulders neemt dit mee. 
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Hay Mulders: bouwen Lisdodde- wat gaat er verder mee gebeuren. 
Vanuit de gemeente Horst aan de Maas heeft B&B Onroerende zaken een mail gestuurd 
naar Marco en op 11 april komen deze in het DB-vergadering dit verder bespreken. 
We moeten dit eerst afwachten. 
 
Waterplas voor de ijsbaan aan de Lisdodde ligt nog open. Bij veel regenval kunnen hier 
gevaarlijke situaties uit ontstaan. Er wordt verzocht om dit weer dicht te maken. 
 
Chantal Versleijen: 
We moeten de gemeente kenbaar maken dat niemand van de Dorpsraad destijds heeft 
toegestemd met het plaatsen van de paaltjes op de Kabroekstraat. In de mail van 27 
februari wordt nl vermeld dat de Dorpsraad hierom gevraagd had. Dit is al eerder kenbaar 
gemaakt. 
 
14: Afsluiting. 
De waarnemend voorzitter, Ellen, sluit de vergadering. 
 
 
 


