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

 
Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Wanneer V 
1 Communicatie met de 

basisschool 
Overleg AVOC, JNA, DRA, School Marco 

Miranda 
21-02-14  

2 Wonen in America Campagne opzetten tot inventarisatie 
woonbehoefte 

Marco, 
Hay, Jan 
3 jongeren  

15-02-14  

3 Groengroepen Plantsoen Lisdodde opknappen Marco  Maart   
4 Inventarisatie keten Antwoord naar Synthese  Ellen  z.s.m.   
5 MediaHub Reindonk Antwoord naar Reindonk  Ellen z.s z.s.m  
6          
7            
8         
9         

 
 
1. Opening en berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een bericht van verhindering binnengekomen van Chantal.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld, met toevoeging van punt Omroep Reindonk.  
 
3. Notulen vergadering 15-01-2014 
Deze worden goedgekeurd.  
  
4. De Kracht van America 
* Werkgroep Samen Zorgen: 7 mensen zijn bezig met de match tussen vraag en aanbod voor 
ondersteuning. Zij oriënteren zich op de organisatie in het dorp. Welke vorm is handig voor 
verzelfstandiging van dagopvang e.d. nu en in de toekomst. 
* Werkgroep Verbindingen: Ruud is met de werkgroep bij een symposium geweest in Roermond over 
vervoer waar o.a. ook de wensbus besproken is. Verder gaan ze nog naar een bijeenkomst van het 
VKKL om informatie te verzamelen. De belbus blijft voorlopig bestaan. 
* Werkgroep Ontmoeten: Miranda (Avoc) en Marco (JNA en DRA) hebben binnenkort een overleg met 
de directeur van de basisschool mbt jeugd en de communicatie met verenigingen. Overwogen wordt 
mogelijk opnieuw een jeugdoverleg in het leven te roepen.  
* Werkgroep Prettig Wonen: De woonbehoefte wordt binnenkort geïnventariseerd. 
* Werkgroep Brood op de plank: Volgende week is er een overleg, daarna OVA bestuursoverleg. 
* Werkgroep Opgroeien: OJC Cartouche heeft aangegeven iets te willen organiseren met Koningsdag. 
Eindrapport ligt bij de drukker en wordt binnenkort gepresenteerd- jullie horen nog. 
Bart tipt om alle raadsleden individueel het boek te mailen. 
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5. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 
 
* Gezondheidscentrum America 
GCA is bezig het financieel plaatje rond te maken. Na de toezegging van Provinciale gelden kan men 
nu echt verder kijken en plannen maken. Er zijn nog meerdere opties mogelijk. 
* Woningbouw in America 
Er is een andere CPO organisatie die mogelijk wil ondersteunen bij bouwen in America. Met deze 
organisatie is nog weinig ervaring. Met de vorige ondernemer hebben we in America geen goede 
ervaring. Vanuit het dorpsradenoverleg komt de tip om meer de vinger aan de pols te houden bij een 
volgende CPO ondernemer. Bijvoorbeeld door het proces te laten volgen/begeleiden door iemand uit 
het dorp die verstand van bouwprocessen heeft. 
Na inventarisatie van woningbehoefte kunnen verdere stappen (zie vorig verslag) kunnen worden 
genomen. 
* Groengroep 
Doelstelling: Een mooier en groener America. America ligt er nu netjes bij, m.u.v. plantsoen aan 
Lisdodde. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor opknappen. 
In het Dorpsradenoverleg is de korting op de vergoeding voor Groengroepen besproken. 
Actueelste informatie: De gemeente geeft aan een hoger niveau van onderhoud te gaan vragen voor 
enkele straten en de vergoeding hiervoor op te hogen per 2014. In 2015 krijgt men 90% hiervan en 
in 2016 75% van dit bedrag. Het komt dan uit op een iets hoger bedrag in 2016 dan nu wordt 
ontvangen. In maart zal een evaluatiebijeenkomst plaatsvinden. 
* Balgooien 
Ellen vraagt Chantal ivm afwezigheid om informatie. 
* Dorpsradenoverleg 
Wonen Limburg gaat de dorpen bezoeken om te spreken over woonbehoefte en cijfers. 
Andere dorpen zijn bezorgd over het verliezen van pinautomaten. 
* WIJ dorpentour 24/2/14 
De dorpsraad heeft een uitnodiging ontvangen voor 24/2 in de Torrekoel. Marco zal hier bij aanwezig 
zijn. Als verder nog iemand kan/wil gaan: graag zelf aanmelden. 
 
6. Dorpsraadbenoemingen 
Er is versterking van de Dorpsraad nodig, na afscheid van enige leden binnenkort. 
We gaan een oproep in het Peelklokje doen voor nieuwe leden. Ieder zal actief werven. 
Ook voor het bestuur wordt versterking gevraagd. 
De functie van penningmeester staat binnenkort open. Voorstel om roulerend te gaan notuleren 
wordt besproken als de nieuwe leden geïnstalleerd zijn. 
 
7. Jaarverslag/ financieel verslag 
Hilske presenteert het financieel jaarverslag 2013. De kascommissie (Frank en Chantal) 
heeft de stukken goedgekeurd. Ook de vergadering gaat akkoord. 
Marco presenteerde aan de hand van een fotopresentatie het jaarverslag van Dorpsraad 
America. Er hebben toch weer vele onderwerpen op de agenda gestaan in 2013. 
 
8. Ingekomen en uitgaande stukken 
Ad 3: Besloten is dat wij als dorpsraad geen adressen van keten gaan leveren aan 
Synthese voor de gemeentelijke inventarisatie naar keten. 
In Hegelsom heeft de Dorpsraad zelf contact gezocht met keten, om te bespreken of de 
jongeren zelf contact willen zoeken met Synthese. Het initiatief bij de keten laten. 
Dorpsraad America voelt hier niet voor. 
Voorgesteld wordt dat de gemeente/Synthese een oproep doet via de Hallo. Ellen 
communiceert dit. 
Ad 12: Ruud, Ellen, Marco en Hilske gaan naar de receptie van de jeugdprins;  
Marco, Ellen en Hilske naar de receptie van de Boerenbruiloft. 
Nieuw ingekomen: 
Ad 13:Gebruikmaken van MediaHub van Omroep Reindonk, kost € 125,= per jaar. Ellen 
meldt ons af. 
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* Overzicht prioriteitsgelden binnengekomen van de Gemeente. 
 
9. Mededelingen 
* Op 12/4 is er de presentatie van de nieuwe wandelroute. 
* Marco geeft aan dat Wim Versleijen is gestopt met werken bij de gemeente. Hij was de 
persoon die o.a. over de kermissen ging. 
* Marco heeft een rondje door het dorp gemaakt samen met wethouder Ger van Rensch en 
nieuwe lijsttrekker CDA Bob Vorstermans. Alle belangrijke Americaanse zaken zijn ter tafel 
gekomen.  
 
 
10. Rondvraag/sluiting 
* Frank meldt dat er volgende week iemand van de Gemeente komt kijken naar de situatie 
van de Saarweg. 
* Wiel vraagt naar de discussie over het kerkplein. DRA speelt in deze geen rol. 
* Anton geeft aan dat de knolcyperus op het perceel van Henk Aarts dit jaar bestreden 
gaat worden. 
* Hay E. 12 april is er Limburg Lab, leefbaarheidsevenement van het VKKL dat om de 2 
jaar gehouden wordt, uitnodiging volgt nog. 
* Lies vraagt over er contact is geweest met Sjaak Sluiters inz. De Huiskamer. Punt van de 
dagopvang is bekend bij Sjaak, hij was aanwezig bij vergadering. 
* Sjaak Kleuskens; heeft diverse keren moeten bellen over de rammelende putdeksel, 
blijkbaar waren alle bouten afgebroken, reparatie is inmiddels gedaan. 
Het wegdek van de Zwarte Plakweg is erg slecht van kwaliteit. De drukte op de spoorlijn 
neemt ontzettend toe en ook de drukte met vrachtverkeer op de Griendtsveenseweg. 
* Marco feliciteert Sjaak met de Orde van Verdienste van De Turftreiërs. 
* Ellen geeft aan dat zij zich beschikbaar heeft gesteld om als kandidaat in Essentie te 
stappen. Ruud voor de PVDA. 
 
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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