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1. Opening en berichten van verhindering
Mariet Roelofs heeft zich afgemeld voor de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
4. Verslag dorpsraadvergadering 13-05-2015
Verslag is goedgekeurd met dank aan notulist.
5. Update Werkgroepen Dorpskracht
De voorzitter heeft een update verstuurd met de stand van zaken van enkele werkgroepen.
* Gezondheidscentrum America
De klankbordwerkgroep is vorige vergadering aanwezig geweest en de plannen worden
verder uitgewerkt. De tekeningen worden in de vergadering gepresenteerd.
* Bouwen in America
Op 20 mei is er een bijeenkomst geweest waar 25 personen aanwezig waren. Uit deze
groep zijn een tien tot twaalf personen daadwerkelijk geïnteresseerd om te gaan bouwen
op de Wouterstraat.
Marco heeft een telefoontje gehad van Baas architect projecten, die graag het perceel aan
de Lisdodde en aan de Wouterstraat wil gaan ontwikkelen. Wij geven het advies om contact
op te nemen met Toon van de Ligt, hij is de coördinator/ aanspreekpunt in dit project.
* Buurkracht America
Project zonnepanelen loopt, de inschrijfdatum is verlengd naar 15 juni.
Project isolatie loopt goed. Hay Engels heeft een stukje geschreven over het project
Buurkracht in America dat in het VKKL kwartaalblad komt te staan.
* Samen Zorgen
Stand van zaken rondom gezondheidscentrum, vervoer, dorpscoöperatie e.d. zijn
besproken in de vergadering van afgelopen maandag.
Er wordt een bezoek gebracht in september aan het Huis van Morgen in Panningen, dit is
een burgerwoning die ingericht is op de toekomst.
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De invulling van de maatschappelijke functies van het gezondheidscentrum is ook
besproken. De ruilbieb is opgestart en er zijn al een 1000-tal boeken beschikbaar, de
intentie is om te starten in de voormalige bieb in Aan de Brug, later wordt de ruilbieb
ondergebracht in het nieuwe gezondheidscentrum America. Er is een werkgroep van 9
personen die hiermee aan de slag is gegaan.
* Brood op de plank
Frank geeft aan dat er een evaluatie is geweest en de bedrijvendag is goed bevallen, de
werkgroep is aan het beraden hoe hier een vervolg aan gegeven kan worden. De bedrijven
dag zal niet ieder jaar gehouden worden,maar hiervoor in de plaats wordt er bekeken of er
andere activiteiten jaarlijks gehouden kunnen worden, zodat de bedrijvendag bijvoorbeeld
twee jaarlijks gehouden kan worden.
Marco geeft aan dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan de site van America,
samen met Bart van Issum. De bedoeling is dat er een nieuwe site komt in een vernieuwd
platform.
* Opgroeien (Jeugdoverleg)
Op18 mei is er een evaluatie geweest met de jeugdverenigingen met betrekking tot de
planningen van diverse verenigingen. Het blijkt dat er nogal eens activiteiten van de
verenigingen in elkaars vaarwater lopen, er wordt bekeken hoe dit beter afgestemd kan
worden, zodat er niet op dezelfde dag teveel activiteiten lopen.
* Vervoer in America
Ruud geeft aan dat het project voortvarend loopt, in mei zijn er 45 ritten uitgevoerd. Er
mogen nog wel enkele chauffeurs bij, zodat het vervoer optimaal kan gaan verlopen. Als er
nog personen zijn die willen fungeren als chauffeur, kan dit doorgegeven worden aan Ruud.
* Verfraaien Kabroeksebeek
Geen verdere ontwikkelingen.
* Dorpscoöperatie
Jac Thijssen geeft verslag van de ontwikkelingen binnen de dorpscoöperatie, ze zijn druk in
gesprek met diverse partijen. Er wordt gekeken naar andere dorpen om daar ideeën op te
doen en kennis te vergaren. Na de zomervakantie wordt er actief naar buiten toe getreden.
6. Kermis
Luuk Groenen en Ralf Bouweriks sluiten aan in de vergadering, de soos wil graag
kermisbanners aanvragen bij de dorpsraad door middel van inzetten prioriteitsgelden. De
kermis mag meer gepromoot worden. De vergadering gaat akkoord met aanschaf van
banners mits de horeca ondernemers ook financieel bijdragen.
Pieter heeft tekst en uitleg gegeven aan Ine Derks omtrent de activiteiten van de kermis,
dit is verder geregeld.
7. Aanvraag prioriteitsgelden Blagentuin
Via de mail wordt nog gevraagd wat ze precies willen bij de aanvraag, de aanvraag zal
beter onderbouwd mogen zijn en dan kan er bekeken worden of de aanvraag gehonoreerd
kan worden.
8. Speelvoorziening Beukenhofje
Op verzoek wordt er een peuterschommel opgehangen in het Beukenhof, voor de
schommel is prioriteitsgeld beschikbaar gesteld.
9. 125 jaar Parochie America
In maart 2016 bestaat de parochie America 125 jaar. De werkgroep Oud America vindt het een goed
idee om hier iets mee te gaan doen, de werkgroep wil iets blijvends gaan schenken. Hay gaat een
stukje plaatsen in het Peelklokje om hier aandacht aan te besteden.

-2-

10. Fietspad de Peel
Marco heeft gisteren een gesprek gehad met Francois Hesen en Piet Zegers inzake de
toegankelijkheid van de Peel. Het beoogde fietspad van Zwarte Plakweg naar de Vossenheuvel en dan
door naar de Griendtsveenseweg komt er definitief niet, dit in verband met vogels die langs de dijk
eten. Wel wordt het pad vanaf de Zwarteplakweg naar Griendtsveen opnieuw verhard en begaanbaar
gemaakt voor fietsers, dit pad wordt verder opgeknapt, nadat de werkzaamheden in de Peel
uitgevoerd zijn.
10. Ingekomen en uitgaande stukken
Nadat de voorzitter de ingekomen stukken heeft behandeld nemen wij afscheid van Toos Tielen, die
sinds 2010 in de dorpsraad heeft gezeten. Toos wordt hartelijk bedankt voor haar inzet en ontvangt
van de voorzitter een bloemetje met een attentie, waaronder het bekende turfstekersbeeldje.
11. Rondvraag/sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit om de afsluiting voor de zomervakantie te
gaan vieren door een bezoek te brengen aan de verbouwde soos, waar we de soos eens van binnen
gaan bekijken en waar we voorzien worden van een hapje en een drankje.
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