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1. Opening en berichten van verhindering
Hay Engels heeft zich afgemeld.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
Marco meldt dat Gezamenlijke Nationale Collecte America weer van start gaat, deze zal in week 15
gehouden worden.
4. Verslag dorpsraadvergadering 14-01-2015
Verslag is goedgekeurd met dank aan de notulist.
5. Update Werkgroepen Dorpskracht
* Samen Zorgen
Bezig met oprichten van een paraplu-coöperatie. Er is een bezoek geweest bij de notaris en
deze zal concept statuten opstellen aan de hand van de statuten van eenzelfde soort
organisatie als in Lierop. Er zijn minimaal 3 personen nodig om tot een bestuur te komen
en die mensen zijn beschikbaar. Wel is de wens vanuit de kandidaat bestuurders om in
gesprek te gaan met de dorpsraad, hoe gestalte te geven aan samenwerking en om korte
lijnen tussen dorpsraad en coöperatie te krijgen. Ook gemeente is zeer geïnteresseerd hoe
een ander zich ontwikkeld.
In eerste instantie is de bedoeling om dagbesteding onder de coöperatie te laten vallen.
Het Eetpunt kan voorlopig op zichzelf blijven bestaan.
* Brood op de plank
Er is een vernieuwde aanvraag vanuit de werkgroep binnengekomen. Er wordt voor
€1268,= aan prioriteitsgelden aangevraagd voor beachvlaggen en flyers voorde open
bedrijvendag. De beachvlaggen zullen bedrukt worden met America dat Stiët en de logo’s
OVA en Dorpsraad America, zodat ze voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden.
Dorpsraad gaat akkoord met het voorstel, wil wel graag de ontwerpen van de beach
vlaggen beoordelen.
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* Bouwen in America
Geen ontwikkelingen te melden, bouwplannen aan de Wouterstraat zijn nog niet besproken
met de gemeente. In de vergadering is een flyer rond gegaan hoe d Neptunus woningen er
uitzien. Wellicht dat Neptunus een aantal van deze woningen aan de Wouterstraat gaat
plaatsen in samenwerking met Wonen Limburg. Het betreft tijdelijke woningen die na 10
jaar afgebroken en waar men maximaal 2 jaar in kan wonen.
Aan de Lisdodde worden 6 woningen gebouwd, 3 2-kappers. 4 woningen hebben de
vergunning daarvoor inmiddels binnen.
* Opgroeien (Jeugdoverleg)
Er zal een gezamelijke organisatie van de Koningsdag door Voetbalvereniging, Jong
Nederland America, Korfbal, AVOC, Cartouche en Fanfare. Wellicht sluit de
Tennisvereniging ook nog aan.
* Vervoer in America
De werkgroep heeft overleg gehad met Provincie, Vereniging Kleine Kernen en Veolia. De
werkgroep krijgt €1000 startsubsidie en ook een vervolgsubsidie van €5000. De keuring en
rijvaardigheidstesten voor 20 chauffeurs worden door de Provincie verzorgd. Subsidies
worden vooral gebruikt voor organisatorische kosten, zoals: opstarten, flyers en dergelijke.
De gelden worden niet gebruikt om ritprijzen goedkoper te maken. Het is een eenmalige
subsidie. Er zijn enkele voorwaarden aan het project verbonden: het gebied wordt
begrensd door gemeentegrenzen, start- of eindpunt ligt in America, vervoer naar
ziekenhuizen Venlo en Venray is wel toegestaan. Er hebben zich al mensen gemeld als
vrijwillige chauffeur. De werkgroep is echter nog op zoek naar ongeveer 20 chauffeurs en 2
planners. Kosten voor de reizigers zijn ± €0,40 per km.
* Buurkracht America
Offertes komen binnen; een aantal bedrijven had hiervoor iets meer tijd nodig. Op 11
maart zullen tijdens een avond de bevindingen gepresenteerd worden.
Deelproject zonnepanelen heeft al een keuze gemaakt voor een leverancier. Op zaterdag
14 maart wordt hiervoor een extra bijeenkomst gehouden.
* Verfraaien Kabroeksebeek
Er ligt een voorstel voor verfraaiing van de Kabroeksebeek, dat binnenkort voorligt bij het
bestuur van het Waterschap.
6. Lopende zaken, actuele zaken, zoals:
* Dorpsraden overleg
- Er is een plan om in de Kasteelse Bossen een sportcomplex te ontwikkelen. Voetbalclub Wittenhorst
en Hockeyclub hebben zich hierin gevonden. Dorpsraden van de kleine kernen maken zich zorgen
over het voortbestaan van de sportverenigingen in de kleine kernen. Vanuit de vergadering wordt
voorgesteld om dit aan de orde te stellen tijdens de vergadering met B&W.
- Op 16 mei wordt er een grote zeskamp georganiseerd: “Baas van Horst aan de Maas”.
- Er wordt een nieuw subsidieplan opgesteld, dorpsraden zijn daarbij uitgenodigd om hierover mee te
denken.
- In twee kleine kernen waar geen pinautomaat is wordt met inzet van prioriteitsgeld vanuit het dorp
een apparaat geplaatst als test.
- Om ongewenste verspreiding te voorkomen worden de emails van het dorpsradenoverleg alleen nog
naar het secretariaat van de dorpsraden gestuurd. Daarnaast is gesproken wie er aanwezig mogen
zijn op het overleg en daarover is afgesproken dat dit alleen dorpsraadsleden zijn.
* Gezondheidscentrum America
Het voorlopig bouwplan is definitief vastgesteld, met deze plannen wordt in overleg getreden met de
gemeente om bestemming te wijzigen en om bouwvergunning aan te vragen. Hay Mulders zal Ben
van Essen vragen om een redactioneel stukje voor in het Peelklokje op te stellen.
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* Bomen kerkplein
De bomen worden komend najaar vervangen. Vraag is of de boom voor de kiosk wel hergeplaatst
moet worden. Als er activiteiten in de kiosk zijn staat deze in de weg. Dorpsraad is het er mee eens
om deze weg te laten.
7. Balgooien
Er is een route vastgesteld, Frank zal met de groep meegaan om te voorkomen dat er op plaatsen te
vroeg begonnen wordt met gooien.
8. Jaarverslag 2014
Door middel van een presentatie brengt Marco nogmaals de zaken aan de orde die het afgelopen jaar
aan de orde zijn gekomen. Centraal daarin de presentatie van “De kracht van America” waarin vast is
gelegd welke mogelijkheden de inwoners van America zelf hebben om zaken van de grond te krijgen
en dat als leidraad wordt gebruikt voor tal van initiatieven. Projecten beginnen al vorm te krijgen.
9. Financieel jaarverslag 2014
Toos en Frank hebben de kas gecontroleerd en hebben deze goedgekeurd. In het financieel
jaarverslag komt naar voren dat er een negatief resultaat van bijna € 500 is gerealiseerd. Dit komt
met name door de hogere huur- en representatiekosten. Dit laatste is echter ook een investering
voor de komende jaren.
10. Ingekomen en uitgaande stukken
Belastingdienst vraagt het definitieve standpunt inzake de ANBI-status.
11. Rondvraag/sluiting
Hay Mulders zal in Delft op een symposium een verhaal houden over de projecten in America.
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
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