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Verslag Vergadering Dorpsraad America,  d.d. 13-05-2015 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Hilske Janssen, Frank ten 
Doeschate, Ruud Baltussen, Toos Tielen, Pieter van den Homberg, 
Adviseurs: Hay Mulders,  
Gasten: Annemiek Verheijen, Math van Rengs, Piet Swinkels, 
Sjaak Kleuskens, Jac Thijssen, Luc Groenen, Jelle kleuskens 
Afwezig m.k.:  Ellen Jacobs, Mariet Roelofs, Hay Engels 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Pieter van den Homberg 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 BTW-aftrek Prio-gelden Navraag mogelijkheden voor aftrek. Luc 31-05-15 V 
2 Notulen 15-04-15 Kleine aanpassing. Marco 31-05-15 V 
3 Budget Kermis Navraag wat het budget exact is. Marco 31-05-15 V 
4 Kleurplatenwedstrijd Doorgeven prijzengeld aan Ine. Pieter 31-05-15 V 
5 Jaarafsluiting in soos Navraag voor toegankelijkheid. Marco 31-05-15 V 
6 Baas van Horst ad Maas Bijdrage overmaken. Marco 31-05-15 V 
7 Bestemmingsplan Controle item blz.62 Marco 31-05-15 V 
8 Booremert Antwoord op mail. Marco 31-05-15 V 
9 Jubileumtoertocht TWC Contact met Henk Litjens en TWC Marco 31-05-15 V 
10 125 jr Parochie America Agenderen vergadering juni Ellen 31-05-15 V 

 
1. Opening en berichten van verhindering 
Ellen, Hay Engels en Mariet hebben zich afgemeld.  
 
2a. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2b. Prioriteitsgelden OJC Cartouche 
Luc Groenen en Jelle Kleuskens van OJC Cartouche gaven een toelichting op hun aanvraag 
op prioriteitsgelden. Grondwaterproblemen hebben de soos heel veel schade aan de vloer, 
lambrisering en ander inventaris toegebracht. Om deze problemen aan te pakken komt er 
een ingrijpende verbouwing, deze wordt toegelicht in de aanvraag. Nu vragen zij 
prioriteitsgelden aan voor nieuw spelmateriaal. Onder andere de deelnemers aan Saterday 
Night (groep 8 en klas 1) zullen gebruik gaan maken van dit spelmateriaal. OJC Cartouche 
organiseert voor deze doelgroep de activiteiten gratis, waar drank wordt verschonken 
tegen inkoopprijs. Maar ook de regulier bezoekende jeugd van America aan de soos zal 
uiteraard ook gebruik gaan maken van de materialen.  
De meeste werkzaamheden aan de verbouwing voeren de vrijwilligers zelf uit, behoudens 
de specialistische werkzaamheden. Dorpsraad stemt in met de aanvraag van € 4.000,00 
(afhankelijk van de mogelijke BTW-aftrek), mits Gemeente Horst aan de Maas ook akkoord 
gaat. 
 
3. Mededelingen 
Prioriteitsgelden aan Dorpscoöperatie America en Basisschool De Wouter zijn inmiddels 
voldaan. De jeugd uit het dorp mag ook buiten schooltijden gebruik maken van de 
pannakooi op speelplaats. 
 
4. Verslag dorpsraadvergadering 15-04-2015 
Correctie op pagina 1, voorlaatste alinea, laatste zin: ‘tonemen’ moet zijn ‘toenemen’. 
Pagina 2, eerste alinea: ‘Dit levert ook weer meer gevaar op’ aanvullen met ‘voor de nu 
aangewezen fietsroute. Dit pleit extra voor een vrij liggend fietspad aan de 
Spoorweg/Hoebertweg’. 
Verslag is verder goedgekeurd met dank aan de notulist. 
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Hoe is de avond met het college bevallen? Jac geeft aan dat het heel levendig was en 
voldoende onderwerpen aan bod zijn gekomen. College is hierdoor goed op de hoogte van 
wat er in America leeft. Er kwamen wel diverse zaken meermaals aan de orde, hierover 
had vooraf beter overleg kunnen zijn. 
Dit concept wordt voor volgend jaar ook aangehouden. 
 
5. Update Werkgroepen Dorpskracht 
De voorzitter heeft een update verstuurd met de stand van zaken van enkele werkgroepen. 
 
* Gezondheidscentrum America 
Huurcontracten zijn getekend, er lopen op dit moment onderhandelingen met een bedrijf 
voor de bouwcoördinatie. GCA is bezig om een klankbordgroep op te richten, om mee te 
denken over de invulling en inrichting van de ruimtes van het GCA. Met de bouw zal een 
aparte groep zich bezig gaan houden. 
Vanuit het Co-creatieteam zijn diverse ideeën naar voren gekomen, zo is er een 
werkgroepje bezig om een ruilbibliotheek op te zetten. Deze zal eerst in Aan de Brug 
plaatsvinden, later in het GCA. 
 
* Bouwen in America 
Perceel aan de Lisdodde is geheel klaar qua grondverbetering. De bouw van twee 2-
kappers en even later nog een 2-kapper zal spoedig starten. 
Er zijn positieve ontwikkelingen bij de gemeente voor het perceel aan de Wouterstraat.  
Voor een positief oordeel van de gemeenteraad om bouwen aan de Wouterstraat mogelijk 
te maken, zijn er kandidaten nodig die een intentieverklaring ondertekenen dat moet 
onderstrepen dat de plannen concreet zijn. 
Op 20 mei zal er een informatieavond plaatsvinden voor geïnteresseerden, dan zullen ook 
al wat eerste schetstekeningen getoond kunnen worden. 
 
* Buurkracht America 
Voor de opgezette projecten is de deadline vastgesteld op 31 mei. De installateur van de 
zonnepanelen heeft daarentegen aangegeven dat er wat hem betreft geen deadline is. Alle 
projecten verlopen voortvarend.  
Twee energie slurptest-sets gaan op dit moment het dorp rond en er wordt mogelijk een 
projectje gedaan met de kinderopvang. Op 10 mei kwam Buurkracht America in beeld in 
het RTL 4 programma “Ons huis verdient het”. 
 
* Samen Zorgen 
De werkgroep is met diverse zaken bezig. 
 
* Brood op de plank 
De Open Bedrijvendag op zondag 26 april is zeer geslaagd te noemen. De deelnemende 
bedrijven waren zeer positief. Enige zorgen waren er over het parkeren, maar dit is 
allemaal goed verlopen. Er zijn bij diverse bedrijven tussen de 500 en 1000 bezoekers 
geweest. De werkgroep neemt de evaluatiegegevens mee en gaat bekijken hoe het vervolg 
er uit gaat zien. 
 
* Opgroeien (Jeugdoverleg) 
De Koningsspelen op vrijdag 24 april, georganiseerd door de school i.s.m. 6 
jeugdverenigingen, zijn heel goed bevallen. De kinderen hebben volop genoten van een 
gevarieerd programma. Voor alle leeftijdsgroepen waren er meerdere leuke activiteiten. De 
activiteiten worden nog geëvalueerd door de werkgroep. 
 
* Vervoer in America 
Er is voor elk dagdeel een chauffeur beschikbaar. Op dit moment zijn er gemiddeld rond de 
2 ritten per dag. Er zijn al mensen die voor vaste dagen en tijdstippen ritten hebben 
vastgelegd. Er zijn door heel America folders rond gedeeld en er wordt maandelijks 
geadverteerd in het Peelklokje. Laten we hopen dat dit goed gaat draaien. 
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* Verfraaien Kabroeksebeek 
Het nieuwe bestuur van het Waterschap heeft nog geen beslissing genomen. 
 
6. Kermis 
Ine Derks is schriftelijk op de hoogte gebracht van het draaiboek.  
Het budget vanuit de gemeente wordt mogelijk verhoogd naar € 250,00. Hier moet nog een verdeling 
voor gemaakt worden. 
De gezamenlijke horeca kijkt of ze een extra activiteit kunnen organiseren. 
Voorstel is om reclamebanners te laten maken voor de Kermis die jaarlijks gebruikt kunnen worden, 
dit zou mogelijk vanuit prioriteitsgelden bekostigd kunnen worden. 
Marco vraagt na of het budget daadwerkelijke € 250,00 is. 
Verdeling van de gelden zou dan als volgt zijn: 
€ 100,00 voor de prijzen van de Kermiskleurplatenwedstrijd (pieter geeft dit door), € 50,00 voor de 
Kermisloterij, € 30,00 voor bedankjes voor de kermisexploitanten. De overige € 70,00 zijn mogelijk 
te besteden voor een extra activiteit vanuit de horecaondernemers. Pieter geeft de eerste drie 
bedragen door aan Ine Derks-Haegens. 
 
7. Afsluiting laatste vergadering voor zomerreces. 
Na de laatste DR-vergadering willen we een afsluiting houden op een andere locatie. Als mogelijkheid 
wordt de “vernieuwde” soos genoemd. Eens kijken of de prioriteitsgelden goed terecht zijn gekomen. 
Voor de toegankelijk per rolstoel zou naar een oplossing gezocht moeten worden. Als hier een 
oplossing voor is heeft dit de voorkeur. Marco vraagt dit na. Anders zal Frank bij Tielen Metaal vragen 
of we daar een bezichtiging van het bedrijf kunnen krijgen en daar de afsluiting kunnen houden. 
 
8. Ingekomen en uitgaande stukken 

− Baas van Horst aan de Maas. Vanuit America was er in eerste instantie geen team 
samengesteld vanuit de horeca. Dit is door Marco opgepakt en ondertussen is er toch (bijna) 
een team rond. Het is heel lastig om een team van 15 personen op de benen te krijgen. Het 
inschrijfgeld is ook heel hoog € 275,00. Dit wordt op de andere dorpen veelal door een horeca 
ondernemer gesponsord. Als het voor America lukt, dan zal Station America een deel betalen. 
De dorpsraad zal daar € 100 voor haar rekening nemen. 

− Op de Putweg kan i.v.m. mogelijke schadeclaims geen drempels geplaatst worden op het 
onverharde deel. Voor het plaatsen van drempels moet aan meerdere eisen voldaan worden. 

− Marco kijkt het punt op blz. 62 na m.b.t. bestemmingsplan buitengebied, over het al dan niet in 
stand houden van bijgebouwen als er op boerderijen niet-agrariërs komen wonen. 

− Booremert heeft een email gestuurd voor vrijwilligers, Marco zal hier op reageren. 
− TWC Oranje houdt een Jubileumtoertocht voor haar leden door alle 16 kernen van de gemeente 

Horst aan de Maas. Kan hiervoor iets georganiseerd worden. Marco neemt contact op met 
Boëms Jeu/Henk Litjens. 

 
9. Rondvraag/sluiting 

− Toos geeft aan dat zij i.v.m. haar drukke werkzaamheden haar lidmaatschap van de dorpsraad 
na de zomer neer zal leggen. 

− Hay: Voor de volgende vergadering graag “125 jaar Parochie America” agenderen. 
− Pieter: Verzoek vanuit Buurt Lisdodde (De Zompige Hook) om een bankje te plaatsen op het 

open stuk nabij de beek. Aan de Kabroeksebeek zullen hopelijk binnenkort nog werkzaamheden 
plaatsvinden, verzoek om dit hierna pas uit te voeren. Verzoek aan “De Zompige Hook” om de 
aanvraag digitaal te doen via het formulier op de website. 

 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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