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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Hilske Janssen, 
Piet Swinkels, Frank ten Doeschate, Jac Kleuskens, Mat van 
Rengs, Joep Sonnemans, Pieter vd Homberg 
Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten:  
Afwezig m.k.:  Mariet Roelofs, Ruud Baltussen, Hay Engels, 
Linda Schevers, Jac Thijssen 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Pieter vd Homberg 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Enquete vervoer America Uitslag enquete naar gemeente sturen Ellen   

 
1. Opening en berichten van verhindering 
 
2. Vaststellen agenda 
 
3. Mededelingen 
 
4. Verslag dorpsraadvergadering 16-09-2015 
N.a.v., fietspad Hoebertweg/Spoorweg, bij Willems staan nog steeds vrachtauto’s op de 
weg. Weegbrug wordt verplaatst naar langs de stal, mogelijk dan een definitieve oplossing.  
N.a.v., in de email van de gemeente over de slechte toestand van de trottoirs worden niet 
alle straten genoemd. OVA heeft niet goed begrepen waar het Mariet Pouwels om ging, 
OVA dacht dat het alleen om de slechte toestand van de trottoirs ging en vond dat een 
aangelegenheid voor de gemeente. 
Verslag is goedgekeurd met dank aan notulist. 
 
5. Update Werkgroepen Dorpskracht 
* Gezondheidscentrum America 
Eind november is er een info bijeenkomst in aan de Brug over de bouw van het GCA. Half 
november zal het bestuur een beslissing nemen wie de bouw uit zal gaan voeren.  
 
* Bouwen in America 
Gemeente is nog steeds bezig met de bestemmingsplan wijziging van het gebied tussen de 
Wouterstraat en de Kerkbosweg. Verwachting is dat dit eind van dit jaar voor 
besluitvorming aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Er zijn nog steeds voldoende 
kandidaten. Omdat er steeds minder leerlingen op de basisschool zijn te verwachten, wordt 
de laagbouw afgestoten en zijn er plannen om hier appartementen van te maken. 
 
* Samen Zorgen 
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
* Brood op de plank 
Zie 125 jaar parochie America. 
 
* Opgroeien (Jeugdoverleg) 
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
* Vervoer in America 
Loopt als een ‘trein’, tussen de 105 en 110 ritten per maand. Er zijn een aantal chauffeurs 
bijgekomen en er wordt nog gezocht naar een 2de planner. De doelgroep wordt goed 
bereikt en de ritten die gemaakt worden zijn ook waar ze voor bedoeld zijn. De mensen die 
gebruik maken van de ritten zijn geënquêteerd en men is zeer tevreden over de prijs en de 
vriendelijkheid van de chauffeurs, gemiddelde cijfer is een 9. De meeste ritten zijn naar het 
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Ziekenhuis, daarna vrienden en familie bezoek. Ellen stuurt de resultaten van de enquete 
naar de gemeente. 
 
* Dorpscoöperatie 
De DC zal niet de ANBI-status maar de SBBI-status (Sociaal Belang Behartigende 
Instelling) krijgen. Dit geeft ook de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich toch in te zetten 
voor de DC. Er is een subsidieverzoek richting Gemeente betreffende het opstarten van de 
DC en de Dorpsdagopvang.  
 
* Verfraaien Kabroeksebeek 
Plan is blijven ‘hangen’ omdat een grondeigenaar buiten America zich niet kan vinden in de 
plannen. Dit gedeelte wordt uit het plan gehaald en men gaat nu verder met het uitwerken 
van de plannen. 
 
* 125 jaar Parochie America 
Er is een werkgroep vanuit Brood op de Plank opgericht om een wandeltocht te 
organiseren. Als datum is daarvoor 24 april 2016 gekozen. Op die datum zal er ook een 
dorpsontbijt georganiseerd worden en een muzikale avond. Bedoeling is om een tent op te 
zetten voor de kerk, waarin het dorpsontbijt plaats zal vinden. De muziekactiviteit zal 
plaatsvinden in de kerk. Voor de wandeling zullen vereniging en stichtingen benaderd 
worden om daarom heen activiteiten te doen. Er zijn daarnaast nog andere ideeën en er 
wordt gezocht naar meer activiteiten. 
 
* Groengroepen 
Bewoners die de toegangspoort aan de Slikweg bijhouden, hebben verzocht voor extra 
aanplant, dit verzoek wordt gehonoreerd. 
 
* Zwarte plakheide CZEP, 24-10-2015 opening 
Er is nog geen officiële uitnodiging ontvangen, deze zal binnenkort komen. 
 
 
6. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Er is een informatieavond geweest over het nieuwe toetsingskader voor subsidies. De 
totale subsidie pot blijft gelijk, er zal alleen een herschikking plaatsvinden. Op dit moment 
vindt de verdeling van de subsidies voor veel verenigingen vooral plaats op basis van 
jeugdleden. Omdat het aantal leden over alle verenigingen zijn gedaald, hoeft er door 
gemeente minder subsidie uitgekeerd te worden. Dit gedeelte wil de gemeente op een 
andere manier ten goede laten komen voor de verenigingen. Dit d.m.v. vouchers waar 
verenigingen en partijen zich voor in kunnen schrijven. 
Begin 2016 zal er echter een nieuwe verdeelsleutel gepresenteerd worden, huidig systeem 
geeft te veel ongelijkheid. In juli 2016 zal dit systeem voorgelegd worden aan de 
Gemeenteraad, waarna het bij vaststelling in 2017 zal ingaan.  
 
Er zijn 3 namen doorgegeven voor een diner, aangeboden door de Rotary-club, voor 
mensen die zich inzetten voor de samenleving. 
 
Hay Mulders en Marco zullen een informatieavond bijwonen over het accommodatie beleid. 
Dit beleid zal ook aangepast worden, de informatie avond is voor de dorpen America, 
Meterik, Hegelsom, Griendtsveen en Melderslo. Waarschijnlijk zal er vanuit deze avond een 
terugkoppeling naar de dorpen zelf plaatsvinden en zal er vanuit de dorpen ook input 
verwacht worden. 
 
7. Rondvraag 
Hay Mulders - Werkgroep Oud America is benaderd door het werkgroepje dat de 4 mei 
herdenking organiseert. Enerzijds om te waarborgen dat deze herdenking ook in de 
toekomst plaats zal blijven vinden en om aan te geven dat het monument in slechte staat 
verkeert. 
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Hay Mulders - Mal van de Turfsteker staat bij Wiel Vervoort en deze heeft er geen ruimte 
meer voor. Vraag is wie hier wel ruimte voor heeft. 
Piet Swinkels - Probleem met gesnoeide takken langs de Kabroeksebeek is nog steeds niet 
opgelost. Probleem is dat de bomen van de gemeente zijn en dat het Waterschap er last 
van heeft bij de werkzaamheden. Er zal in de toekomst een oplossing komen als de beek 
verfraaid wordt. 
Jac Kleuskens - Geeft aan dat de beukenhaag bij het spoor door meerderen nu beter 
onderhouden wordt. Hoogte is wel verschillend en dat is jammer. Meerdere mensen 
houden ook het gras goed bij. Hay Mulders zal dit benadrukken in het Peelklokje. 
Ellen is vanuit Griendtsveen benaderd om AED-avonden met dorpen gezamenlijk op te 
pakken. 
Marco Hesp - Heeft een presentatie van Buurkracht bijgewoond. Tijdens de bijeenkomst is 
aangegeven dat bewoners van America zich aan kunnen sluiten bij een initiatief van 
Elsendorp om goedkoper energie in te kopen. Zij zullen een presentatie komen geven in de 
vergadering van november. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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