
Verslag vergadering dorpsraad America 
d.d. 12-06-2013 

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

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 Hilske Janssen, Ellen Jacobs, Pieter vd 
Homberg en Hay Mulders, Bart Engels. 
 
2. Vaststellen  agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Notulen vergadering 15-05-2013. 
Deze zijn goedgekeurd. 
Putdeksel wordt bij de school geplaatst. Exacte plaats en aankleding wordt nog 
bekeken. 
 
4. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 

• Gezondheidscentrum America, Clientenraad. 
Volop bezig kunnen met Woonwenz/participanten/bouwgroep nog niets exact te 
vermelden. 

 
• De kracht van America 

Uitslag enquête. Verslag is klaar. Komende zaterdag wordt De 
Dorpsdagvoorziening te Kronenberg geopend en daarbij wordt het verslag 
uitgereikt aan o.a. staatssecretaris Jette klijnsma, gedeputeerde Peter van Dijk 
en wethoudster Birgit op de Laak. Er worden 20 exemplaren geprint.  
Dorpsdagboeken lopen prima. Verwacht wordt dat er nu ongeveer 200 
personen hier iets in hebben geschreven. 
Dorpsavond, over de toekomst van America is op maandag 17 juni. Dorpsraad 
organiseert dit samen met het Gezondheidscentrum. Ben van Essen leidt de 
vergadering. Sprekers Els Dorssers (VKKL), Jan Jenniskens Dynamiek 
Scholengroep en directeur basisschool Ruud Leurs. 
 

• Zwarte Plakheide 
Het is nog wachten op de vergunning om verder te kunnen.  Alles loopt en we 
moeten nog geduld hebben. Gemeente is positief en routing heeft tijd nodig. 
Informatie bord is geplaatst op het dorpsplein en hier wordt nog t.z.t. de 
wandelknooppuntenkaart op geplaatst. 

 
• Kermis 

Gemeente blijft bij standpunt dat zij niet willen mee betalen aan bewaking  bij 
de Kermis. 
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De kleurplatenwedstrijd wordt ook dit jaar weer georganiseerd. Kleurplaat is 
gereed. Pieter zorgt voor verspreiding en verdere organisatie. 
Kermisloterij wordt nog bekeken.  

 
• Wilde Plannen 

Stichting Activiteiten en Evenementen America is opgericht.  
Nota oprichtingskosten € 568,-- wordt betaald van de prioriteitsgelden. 

 
• Werkzaamheden Zwarte Plakweg 

Staat op de planning voor groot onderhoud. Op 19 juni is er een bijeenkomt 
met de genodigde uit de buurt. Marco en Ellen zullen ook aanwezig zijn. 
De Zwarte Plakweg zal ingericht worden als 60km zone-weg (GVVP), men wil 
plateaus op kruispunten plaatsen. Hier zitten dus voor en nadelen aan. Voor  
vrachtverkeer wordt het niet aantrekkelijker. 
Het hele buitengebied is in principe 60km zone. De wegen welke nu nog 80km 
zijn blijven dat tot het moment van groot onderhoud. 
Of het stuk achter de Middenpeelweg ook hierbij hoort is nog niet bekend. Zal 
dan besproken worden. 

 
• Groengroep Caeciliahof 

 Is officieel opgeleverd. In het midden van het plein staan 10 planten minder 
 dan op de tekening was aangegeven. Dit wordt opgelost. 
 

• Gezamenlijke Collectes 
 Goed verlopen, verwachten klein verschil met vorig jaar. 77% enveloppe zijn 
 teruggekomen. Dit was ongeveer gelijk aan de vorige jaren. 
 Vanaf volgend jaar is het met de gemeente samen in week 15. 
 

• CPO / Bouwen in Eigen beheer 
Zijn gespreken geweest met degene die interesse hebben. Kunnen zich nog  een 
paar mensen aanmelden als iemand nog gegadigde weet dan graag. Er is 
ruimte voor ±10 woningen. 

 
5. Ingekomen/uitgaande stukken 
Nog mail van Gertie ontvangen inzake vooraankondiging om in te schrijven voor de 
burendag. Kan aanspraak maken op een bijdrage van 500 euro als plannen op 
burendag 21/22/23 september opgepakt worden. 
 
Mail nog ontvangen van Gemeente inzake: mini conferentie Sociale Wijkteams in 
landelijk perspectief op 20 juni in Sevenum. Ruud mailt dit door naar de cliëntenraad. 
 
6. Mededelingen 
- 
 
7. Rondvraag/Afsluiting. 
 

Ruud en Frank ontvangen vaak stukken later zoals agenda/notulen? In de 
gaten blijven houden. 
Piet:  
Beklinkering Gerard Smuldersstraat tussen school en Kerkbosweg ligt er niet goed bij. 
Dit aan de gemeente nog doorgeven. 
Joep:  
Trottoir Past. Jeukenstraat loopt scheef af. Goot is te diep. Dit is bij de Gemeente 
bekend al jaren eerder aangekaart. 
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Frank:  
Nog bij de gemeente geweest inzake de Saarweg. Weg wordt gerenoveerd met een 
nieuwe soort halfverharding, hetgeen net zo goed zou zijn als beklinkering. Het zal wel 
na de bouwvak vakantie worden.  
Ruud: 
Wil wel naar de opening Dorpsdagvoorziening in de Kronenberg. Marco gaat mee. 
Anton: 
In de Hallo stond nu het tijdstip van deze vergadering niet goed vermeld. Dit is 
doorgegeven, echter helaas niet goed verwerkt door de redactie. 
 
 

 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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