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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ruud Baltussen, Ine Derks, 
Mariet Pouwels, Mariet Vervoort, Agnes vd Homberg, Piet 
Swinkels, Pieter vd Homberg 
Adviseurs: 
Gasten: Linda Schevers, Jac Thijssen 
Afwezig m.k.:  Mariet Roelofs, Hilske Janssen, Hay Mulders, Hay 
Engels 
Afwezig z.k.: Frank ten Doeschate 
Notulist: Pieter vd Homberg 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Afsluiting Wachtpostweg Gemeente verzoeken ditte controleren. Ellen  v 
2 Prioriteitsgelden Aanvraag prioriteitsgelden Attentietegels Marco  v 
3 Onderhoud Trottoirs Gemeente inlichten over de toestand Ellen  v 

 
 
1. Opening en berichten van verhindering 
Mariet Roelofs, Hilske Janssen, Hay Mulders hebben zich afgemeld voor de vergadering. Linda 
Schevers, opbouwmedewerkster van Synthese, stelt zich voor en biedt haar ondersteuning aan voor 
de dorpsraad. Zij neemt taken over van Sjaak Sluijters en zal regelmatig aanwezig zijn bij 
dorpsraadvergaderingen naar behoefte. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
Burgemeester is in America geweest bij raadslid Mariet Roelofs op bezoek en heeft kennis 
genomen van de verbouwde soos, van de situatie fietspad van Spoorweg/Hoebertweg en 
het gezondheidscentrum.  
In Aan de Brug is ruilbibliotheek “De Laeshook” in gebruik genomen, een initiatief vanuit 
De Kracht van America.  
 
4. Verslag dorpsraadvergadering 17-06-2015 
Verslag is goedgekeurd met dank aan notuliste. 
 
5. Update Werkgroepen Dorpskracht 
Hay Mulders en de voorzitter hebben een update verstuurd met de stand van zaken van 
enkele werkgroepen. Enkele opmerkingen hierover hieronder: 
 
* Werkgroep Spoorweg/Hoebertweg 
Werkgroep geeft uitleg over de metingen die op de wegen zijn gedaan. Zij hebben overleg 
gehad met de wethouder naar aanleiding van deze metingen. Het gesprek met de 
wethouder was heel positief, het artikel dat daarna in de krant verscheen minder. Daarin 
werd duidelijk dat er geen fietspad komt aan de Spoorweg/Hoebertweg. Positief is dat er 
bij mestverwerkingsbedrijf Willems een strook is gerealiseerd, zodat vrachtauto’s niet meer 
op de weg hoeven te parkeren. De werkgroep geeft aan geen tijd te hebben om de 
werkzaamheden voort te zetten. Tevens is men ook zo realistisch dat er op korte termijn 
geen fietspad gerealiseerd zal worden. Wethouder geeft aan dat er in de toekomst een 
bevolkingsafname zal zijn en derhalve minder fietsbewegingen. Opgemerkt wordt dat bij 
Willems de activiteiten wel verder zullen toenemen. Dorpsraad zal de vinger aan de pols 
houden en erop aandringen dat er de komende jaren metingen gehouden worden. 
Hoe nu verder? Er heeft zich nog niemand gemeld om de activiteiten door te zetten.  
Op dit moment is de Wachtpostweg niet meer afgesloten. Ellen zal daarover contact 
opnemen met de gemeente.  
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* Gezondheidscentrum America 
De Open Dag is heel goed bezocht en er hebben zich 18 vrijwilligers aangemeld om 
verschillende werkzaamheden te verrichten voor en in dit nieuwe centrum.  
 
* Bouwen in America 
Bouw 6 woningen aan de Lisdodde in volle gang, daarnaast plan vanuit 
projectontwikkelaar. Ook is er animo voor bouwen aan de Wouterstraat/Kerkbosweg, 
tijdens bijeenkomst 20 mei j.l. waren 25 geïnteresseerden aanwezig. 
Er zijn mogelijkheden voor starters om samen met een woningbouwvereniging in een 
coöperatievorm woningen te bouwen. Dit is een vorm/combinatie van huur en koop. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden. 
 
* Samen Zorgen 
Werkgroep heeft verenigingen en stichtingen bezocht, vooral ouderenverenigingen. Er is 
gezocht naar personen om deel uit te gaan maken van de Dorpscoöperatie. Leden van de 
werkgroep adviseren op basis van professionaliteit. 
 
* Brood op de plank 
Er zijn plannen om in 2016 een wandelactiviteit te organiseren, waarschijnlijk in combinatie 
met activiteiten van 125 jaar parochie America. 
 
* Opgroeien (Jeugdoverleg) 
In de evaluatie van de koningsspelen is besloten om dit jaarlijks door de aangesloten 
verenigingen en  de Basisschool te organiseren. Kick-off hiervan is in november gepland. 
 
* Vervoer in America 
Verzekering voor vrijwilligers is met de gemeente nog steeds niet rond, reden is dat de 
activiteit te veel gezien wordt als taxivervoer.  
Er zijn nog zeker 2 vaste chauffeurs nodig, door ziekte en het (nog) niet verkrijgen van de 
ANBI-status kunnen/mogen een aantal mensen niet als chauffeur optreden. 
 
* Dorpscoöperatie America 
Gestart per 1-4-2015, 4 personen in bestuur, Hay Mulders en Willem Derks zijn adviseur. 
Heeft momenteel Vervoer in America en de Dorpsdagvoorziening onder haar hoede.  
De coöperatie is nog niet zeker van de ANBI-status, dit kan problemen opleveren voor 
mensen die geen werkzaamheden mogen uitvoeren van het UWV. Het is afgewezen omdat 
een coöperatie in principe geen ANBI-status kan krijgen. 
De Koersballers sluiten zich per 01-01-2016 aan bij de coöperatie, de Reanimatie/AED- 
cursussen vallen nu ook onder de coöperatie.  
Er is steeds meer dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. 
Binnenkort gaat men in overleg met DC Lierop i.v.m. ledenwerving. 
 
* Verfraaien Kabroeksebeek 
Plannen zijn gereed, er moet nog één partij binnen het Waterschap akkoord gaan. We 
wachten nog af. 
 
* Kracht van America 
Alle projecten onder deze noemer hebben tot nu toe ruim €2.300,00 gekost. Met name zijn 
dit kosten voor promotie, de dorpsbijeenkomsten en vergaderingen. Het 
gezondheidscentrum neemt een groot deel voor hun rekening. Dorpsraad America betaalt  
€ 460,00. 
 
6.  Evaluatie Kermis 
Organisatie was iets lastiger omdat er ook een andere contactpersoon vanuit de gemeente 
bij betrokken was. Voor de Kermis-Kleurplatenwedstrijd was er weer voldoende deelname, 
deze viel ook weer goed in de smaak. Ook de Kermisloterij beviel goed, doordat Marco van 
de Spar en Henk Aarts nog prijzen aan de loterij kon toevoegen waren er extra veel prijzen 
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dit jaar. Volgend jaar betere afspraken maken over de loterij, wanneer de uitgifte is van de 
loten en er meer bekendheid aan geven. 
Mogelijk kan Wijnands in plaats van de Rups een andere attractie plaatsen, dit is wellicht 
leuk voor de afwisseling. Dit wordt bekeken met de gemeente en de exploitant.  
Horeca is goed verlopen, van tevoren en achteraf overleg met de buurtbewoners. 
 
7.  Rolstoel(on)vriendelijkheid America  
Mariet Pouwels geeft aan dat er op heel veel plekken in America op het trottoir hinder is 
voor rolstoel- rollator en kinderwagengebruikers. Op die plekken kan alleen doorgang 
verkregen worden via de straat. Op veel plaatsen zijn er obstakels geplaatst of wordt het 
hele trottoir in gebruik genomen door ondernemers. Daarnaast is het trottoir is heel 
ongelijk, parkeren mensen hun auto heel ongelukkig en ligt er vaak veel glas in de buurt 
van de frietkraam. Aan Mariet Pouwels wordt meegegeven om dit na overleg met de 
dorpsraad dit te melden bij de ondernemersvereniging. Zij zal dit doen. 
Ellen zal Gertie een email sturen om aandacht te vragen voor de slechte staat waarin de 
trottoirs in America zich bevinden. 
 
8. 125 jaar Parochie America. 
Er zijn al enkele ideeën voor het vieren van 125 jaar Parochie America, zoals een 
dorpsontbijt, open muziekpodium in de kerk, kampioenengala, kerkdienst, nieuwe 
Americafilm maken. Ideeën zijn ontstaan in Werkgroep Oud America en door inwoners. Ine 
Derks denkt aan bijvoorbeeld een jubileumblad (glossy), fotowand, filmavond met hapje en 
drankje en kunstwerken. Ideeën genoeg dus. Om dit initiatief op te pakken zijn mensen 
nodig om de kar te trekken. Degenen die interesse hebben om mee te helpen kunnen zich 
melden bij Hay Mulders. 
 
9. Ingekomen en uitgaande stukken 
− In het kader van 125 jaar Parochie America is er een aanvraag prioriteitsgelden binnen gekomen 

van de Werkgroep Oud America voor attentietegels. Tegels met foto’s van vroeger om de aandacht 
te vestigen op markante plekken in het dorp. Dit project kost €5.500,00. De werkgroep vraagt 
voor de helft een bijdrage aan. Na beraad stelt de dorpsraad voor het gehele bedrag te willen 
financieren vanuit de prioriteitsgelden, dit als een cadeau aan het dorp.  
Marco zal dit aanvragen bij de gemeente. 

− Er lijkt weinig animo te zijn voor glasvezel in buitengebied. We horen niets meer van de 
werkgroep. De techniek haalt de werkgroep wellicht ook in door snel internet door de lucht d.m.v. 
straalverbindingen bijvoorbeeld. 

− Naar aanleiding van de brainstormsessie accommodaties van de gemeente worden er op dit 
moment randvoorwaarden door de gemeente uitgewerkt die in de sessie naar voren kwamen. Hier 
komt zeker nog een vervolg op. Diverse dorpen hebben plannen rondom hun accommodatie. Wij 
hier in America natuurlijk ook. 

− Gezondheidscentrum America meldt zich mogelijk aan voor Kern met Pit. 
− Baas van Horst ad Maas heeft een groot bedrag “winst” gemaakt. Dit is echter voor een groot deel 

gerealiseerd door subsidie. Er zijn wel veel eenmalige initiatiefkosten gemaakt voor zaken die de 
volgende edities ook gebruikt kunnen worden. 

− Marco heeft overleg gehad met de Rabobank i.v.m. het verviervoudigen van de prijzen van de 
bankdiensten. Ook vanuit het dorpsradenoverleg zal er een verontrustende brief naar de Rabobank 
gestuurd worden. 

 
10. Rondvraag 
30 september is regionaal overleg over Buurkracht. Marco en Hay zullen hier na toe gaan. 
Het Waterschap heeft de Kabroeksebeek opgeschoond en hierbij de wilgen alweer zeer grof 
gesnoeid met de kraan. Nadat Marco heeft gereclameerd heeft het Waterschap toegezegd 
dat de rotzooi opgeruimd wordt en dat in de toekomst het onderhoud voorzichtiger 
uitgevoerd zal worden. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 - 3 - 


