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Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Wanneer V 
1 Actielijst  Actielijst maken verslag oktober 2013 Ellen Dec. 2013  
2 Hoogers Huuske Advies vragen bij Peelmuseum, Oud 

America en CEZP 
Ellen Nov. 2013  

3 Wooncijfers bespreken Wonen Limburg uitnodigen voor DRA Marco Jan/febr 
2014 

 

4 CEZP, Kunstwerk 
Zuringspeel en Kamiël 
van de Piël 

Prioriteitsgelden aanvragen € 5.000,- 
Akkoord 

Ellen Juni 2014  

5 Mestverwerkingsbedrijf 
Willems 

Gemeente (Twan Huijerjans) bevragen 
op toegezegde afspraken  

Marco Jan. 2014  

6 Groen Past. 
Janssenstraat 

Gemeente vragen op hoe verder Marco Nov. 2014  

7 Organisatie DRA  Heroriëntering en DR-verkiezing  DRA Jan. 2014  
8 Borden “Hoije wah” Herplaatsen Gemeente Nov. 2014  
9 Groengroep Evaluatiebijeenkomst Groengroepen Marco Mrt. 2014  

 
 
1. Opening en berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van Ellen Jacobs, Frank ten Doeschate, Bart 
Engels, Hay Mulders. Hay Engels gaat eerder weg. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld, met toevoeging van 3 punten.  
 
3. Notulen vergadering 09-10-2013 (door ons en door de gemeente). 
Deze worden goedgekeurd. Nog enkele mededelingen n.a.v. de notulen: 
*Volgende week is er ouderraadvergadering.  
*Zwarte Plakweg is met onderhoud niet verbeterd. 

 Opgemerkt wordt dat een aantal zaken over een aantal maanden teruggepakt moeten 
worden- eigenlijk moeten we een actielijst aanleggen nav dit overleg. Deze zaken moeten 
geen jaar blijven liggen of aan de aandacht ontsnappen. De secretaris wordt gevraagd om 
een actiepuntenlijst+tijdspad aan te leggen vanuit deze 2 verslagen. 

  
4. Stichting C.E.Z.P. 
Aanvraag prioriteitsgelden ontvangen voor € 5.000; met toelichting. Betreft project 2 (Kunstwerk 
Uitzichtpunt Zuringspeel) en 3 (Kamiël van de Piël). Voor project 1 (Legende van Rowwen Hèze) zijn 
al eerder prioriteitsgelden toegekend.  
Brug is rolstoel- en scootmobieltoegankelijk. Daarna is de heuvel steil en is er een graspad, dus niet 
bekend of dat traject ook te berijden is. Er is wel een alternatieve route.  
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Presentatie in de Golfhorst was interessant en goed bezocht. De presentatie staat op Americaweb. 
 
Mbt prioriteitsgelden is nu €24.000 geoormerkt voor toekomstige projecten. Er is nog een aanvraag 
ontvangen van de Vrije Spelers voor €5.000 en we willen over enkele jaren geld steken in de 
jubileumviering van bestaan van America. We verwachten ook kosten van projecten die gestart 
worden nav de werkgroepen vanuit de Dorpsmarkt 18/12/13. Aanvang 2014 ontvangen we weer 
prioriteitsgelden. 
 
Besluit: er wordt €5.000 prioriteitsgeld voor dit project aangevraagd per 1 juli 2014, zodat de CEZP 
verantwoording kan afleggen december 2014 (binnen de gestelde termijn van ½ jaar). 
 
5. 100-jarig bestaan de Vrije Spelers 
Verzoek om €5.000 prioriteitsgelden tbv de realisatie van de documentaire. Moeilijk in te schatten is 
hoe de opbrengsten van de verkoop van de boeken zich zal verhouden tot de kosten. Afspraak is dat 
als er onverhoopt geld over zou schieten, er minder prioriteitsgeld gebruikt zal worden. 
Wiel benadrukt het belang van inzicht in een sluitende begroting, om op basis daarvan een beslissing 
te nemen. 
Pieter benadrukt het afwegen van een besluit, in acht nemende dat andere jubilerende verenigingen 
in de toekomst eenzelfde soort aanvraag zouden kunnen doen. 
 
Besluit: de Dorpsraad wil een bijdrage doen, mits de Vrije Spelers een sluitende begroting voor 
kunnen leggen. Deze begroting wordt alle dorpsraadleden toegestuurd, waarna er over de mail over 
wordt gereageerd. Is het besluit helder, dan wordt het definitief vastgelegd. Is het nodig om er in de 
Dorpsraad nog over te discussiëren, dan wordt het in januari geagendeerd. 
 
6. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 
* Gezondheidscentrum America 
Er wordt onderhandeld met financiers, provincie en architecten. De hoop is nog steeds dat het GCA 
1/1/2015 open is. 
 
* De Kracht van America, Dorpsavond=DR vergadering 18-12-2013 
De werkgroep Dorpskracht America heeft met de Dorpsdagboeken, de Dorpscafés en de Dorpspanel-
enquête een heleboel ideeën uit het dorp opgehaald. We hebben al die ideeën  samengebundeld in 6 
kernthema’s: 1. Samen zorgen, 2. Ontmoeten, 3. Verbindingen, 4. Prettig wonen, 5. Brood op de 
plank en 6. Opgroeien. Elk thema is gevuld met een aantal kernwoorden uit de dorpsdagboeken. 
Op 18 december willen we die kernthema’s presenteren aan de gemeenschap. En vervolgens gaan we 
in gesprek over de vraag: wie wil er mee aan de slag? Immers, al die ideeën zijn belangrijk voor de 
toekomst van America, maar dan moeten we er wel samen aan werken. Op 18 december zetten we 
daarvoor de eerste stappen. Daarvoor zoeken we voor elk van de Kernthema’s een aantal 
Smaakmakers. Smaakmakers zijn mensen waarvan we (denken te) weten dat ze in een van de 
thema’s geïnteresseerd zijn. Bijvoorbeeld omdat ze al bij bepaalde  activiteiten betrokken zijn.  
Op 18 december bespreken we, na een inleidend deel, de thema’s in subgroepen. We doen twee 
rondes, dus de deelnemers kunnen twee thema’s bezoeken.  
We vragen de smaakmakers om een eerste reactie te geven op het thema. Zo helpen ze mee om de 
dialoog rond het thema op gang te brengen. Aan het eind van elke thema-ronde inventariseren we de 
namen van mensen die echt een volgende stap willen zetten. We noemen dat een Start-groep. Dat is 
een groepje van mensen die in een of twee avonden uitwerken wat zij aan het betreffende thema 
zouden willen doen. Als er voldoende interesse is wordt de startgroep een werkgroep.  
Dorpsraadleden worden verwacht op deze Dorpsmarkt, die in de plaats is van de reguliere 
vergadering met de verenigingen, waarvoor al lang een andere vorm werd gezocht. Ieder is akkoord 
om zich te verdelen over de thema’s en de rol te hebben om per thema zeer kort vast te leggen 
welke aanvullende ideeën er zijn en wie wat doet. 
Aanvang Dorpsmarkt is 19.30 uur. 
 

 - 2 - 



* Dorpsradenoverleg 
Geen vragen of aanvullingen. 18/11 staat op de agenda: terugblik op de gemeenteraadsvergadering 
met als thema “wonen”. Hier is gesproken over de behoefte aan huurwoningen. Woningcorporaties 
stelden dat er een grote hoeveelheid geïnteresseerden zijn, waarvan er uiteindelijk maar heel weinig 
gegadigden overblijven.  
Stelling van woningcorporaties is alleen te bouwen voor woningbehoefte op een termijn van 50 jaar.  
Er wordt gekeken of aangepaste regelgeving mogelijk gaat maken dat eigen inwoners voorrang gaan 
krijgen. 
Woonwenz bouwt momenteel in Melderslo en Meerlo. Het valt hen tegen in hoeverre ze die huizen 
“vol” krijgen.  
Wonen Limburg wil dit thema in onze Dorpsraad bespreken, toegespitst op ons dorp. We maken hier 
graag gebruik van. 
Er is ook gesproken over de behoefte aan goedkopere en eenvoudiger huurwoningen dan nu soms 
beschikbaar en over de mogelijkheid huren en kopen met elkaar te combineren. 
 
* Dorpsraadverkiezingen maart 2014  
Maart 2014 loopt deze termijn van de huidige dorpsraad af. Het is belangrijk dat ieder vast na gaat 
denken over zijn/haar wensen en mogelijkheden. Het bestuur vraagt om versterking. Een driekoppig 
bestuur is te klein, vijf is wenselijk.  
Voorstel dat ieder lid enkele mensen polst om mee te denken en lid te gaan worden? 
 
* Heroriëntering Dorpsraad 
De Dorpsraad wil met ondersteuning (van bijv. de VKKL en/of Synthese) zich oriënteren op de 
ontwikkelingen die spelen en bepalen of onze structuur/vorm in America daar goed in past.  
Een dergelijk traject zal enige tijd nemen. We kunnen bijvoorbeeld denken aan 2 of 3 bijeenkomsten 
waarbij we stapsgewijs aan de slag gaan met de vraag hoe de toekomstige ontwikkeling van de DR 
eruit zou kunnen zien. In een eerste bijeenkomst zouden we vooral kunnen verkennen, welke vragen 
er leven en hoe je daar mee aan de slag kunt en wie je daarbij nodig hebt. We zouden bijvoorbeeld 
eerst deze stap kunnen zetten onder begeleiding van Piet Geurts van Koningslust en dan een keer 
een professionele kracht uitnodigen. Voorstel is om bijvoorbeeld in februari 2014 een avond beleggen 
of binnen de vergadering organiseren: Piet Geurts uitnodigen en ook mensen vanuit verschillende 
belanghebbende partijen van het dorp om een eerste bijeenkomst te hebben om ons te oriënteren op 
de toekomst. Van daaruit kijken hoe ermee verder te gaan. 
 
* Inrichting 60-kilometerzone Zwarte Plakweg 
De Zwarte Plakweg wordt binnenkort nog zo ingericht d.m.v. belijning en borden. 
 
7. Ingekomen en uitgaande stukken 
Toevoeging:  
Punt 26: jaarverslag VKKL en brochure burgerinitiatief Platform Parlement. 
 
8. Mededelingen 
* Op de Griendtsveenseweg en Zwarte Plakweg ontbreken de “Afscheidsborden” met Hoije 
wah. Deze zijn verwijderd door de gemeente om 60-kilometerborden te bevestigen op die 
plaats. Bereikt compromis is de manier waarop het op de Hofweg is opgelost (beide borden 
op poort). Dit wordt nog onderzocht op haalbaarheid. De borden zijn momenteel niet 
gelokaliseerd, waarschijnlijk op de gemeentewerf. Dorpsraad: Indien ze niet boven water 
komen, wordt de gemeente gevraagd nieuwe te laten maken. 
* De gemeente heeft nog geen gesprek met het bedrijf Willems. 
* De belijning van de Zwarte Plakweg wordt nog verwacht. De kwaliteit van de weg wordt 
niet hoog geacht door dorpsraadleden. 
* De hagen in America worden niet verwijderd door de gemeente. 
* Er is onzekerheid over de toekomst van het zgn. “Hoogers Huuske”. De grond van en 
rondom dit huisje aan de Bloemvenweg is verkocht. Stichting CEZP, Stichting Peelmuseum 
en Werkgroep Oud America worden door de secretaris in 2013 om advies gevraagd m.b.t. 
de cultuurhistorische waarde. Momenteel wonen er uilen in het huisje.  
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9. Rondvraag/sluiting 
* Piet: Tijdens de rondgang van Sint Maarten was er gevaarlijk verkeer door tractors met 
zware lading oogst, waarvan er één los is geraakt. Dit is gevaarlijk. Piet spreekt 
betreffende ondernemer aan. 
* Jan vd Vight (Sevenum): Het is inspirerend om een dorpsraadvergadering elders bij te 
wonen. 
* Pieter: In Pastoor Jansenstraat is een groengroep-lid ziek, waardoor het groen 
momenteel niet wordt onderhouden. Hoe wordt een vangnet hiervoor geregeld? De 
gemeente zou het weer over moeten nemen, indien geen andere groengroepers inspringen. 
Aanwonenden vinden de vergoeding veel te laag om het bij te gaan houden. De gemeente 
wordt gevraagd om dit bij te gaan houden. 
In het voorjaar van 2014 is er weer overleg van de Groengroep. 
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