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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Hilske Janssen, 
Frank ten Doeschate, Jac Kleuskens, Math van Rengs, Joep 
Sonnemans, Ruud Baltussen 
Adviseurs: Hay Mulders, Mariet Roelofs, Linda Schevers 
Gasten: Hans Mooibroek (NL Energiecollectief), Noëlle Janissen 
(Gem. iz accommodatiebeleid), Jac Thijssen, Jan Janssen, Gijs 
van de Munckhof, Peter Hesp 
Afwezig m.k.:  Pieter vd Homberg, Danny van Hees 
Afwezig z.k.:  
Notulist:  

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Mal Turfsteker Locatie voor mal zoeken Iedereen 31-12-15 v 
2 NL energiecollectief Datum prikken Iedereen 31-12-15  
3 Dorpscafe januari 2016 organiseren Iedereen Januari 

2016 
 

4      
5      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Een speciaal welkom aan de gasten Hans Mooibroek (NL Energiecollectief), Noëlle Janissen (Gem. iz 
accommodatiebeleid). Afgemeld voor deze vergadering Pieter vd Homberg en Danny van Hees (CDA). 
 
02. Vaststellen agenda 
- 
 
03. Mededelingen 
- 
 
04. Presentatie NL Energiecollectief (Hans Mooibroek) 
Hans Mooibroek geeft een presentatie over het bedrijf NL Energiecollectief en Kobespa, een 
bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het inkopen van energie. Het bedrijf is opgesplitst 
in 2 bedrijven namelijk NL Energiecollectief en Kobespa die aan energiebesparing doen 
door zelf de beurs op te gaan om energie in te kopen. Kobespa (kostenbesparen) richt zich 
op de zakelijke markt. NL Energiecollectief is voor particulieren en werkt samen met  
Buurkracht initiatieven, Elsendorp is het eerste dorp dat is gaan samenwerken met NL 
Energiecollectief. www.nlenergiecollectief.nl is de site waar consumenten een vergelijking 
kunnen maken met hun huidige aanbieder en waar zij zich aan kunnen melden om ook 
collectief energie in te kopen. 
Bij NL Energiecollectief betalen zakelijke klanten € 5,95 aan vaste kosten en consumenten 
€ 3,95 per maand en per aansluiting, 20% van deze opbrengst krijgt Buurkracht America 
om dit duurzaam te besteden aan een goed project in het dorp. 
We bekijken nog of dit ondergebracht kan worden bij de Dorpscoöperatie America. 
 
05. Verslag DR vergadering 14-10-2015 
Punt 7 Hay heeft een opmerking over mei herdenking, Oud America gaat samen met de 
werkgroep 4 mei  de dodenherdenking organiseren en de gemeente gaat het 
oorlogsmonument restaureren.  
Hilske merkt op dat de mal van de turfsteker een nieuwe plek dient te krijgen en dat dit 
punt terug op de agenda dient te komen als actiepunt. 
 
06. Accommodatiebeleid - Inplannen datum Dorpscafé januari 2016? 
Noëlle Janissen is namens de gemeente aanwezig om uitleg te geven. De dorpen worden 
maximaal betrokken in het bekijken van de mogelijkheden om de accommodaties goed te 
benutten. Verdieping van het DOP, wat heeft het dorp wel of niet nodig aan gebouwen. 
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http://www.nlenergiecollectief.nl/


Het inventariseren van het gebruik de gebouwen is door de gemeente al gebeurd, nu mag 
er een verdiepingsslag gemaakt worden om te kijken wat heeft het dorp nu en over 10 jaar 
nodig. Nu is er een overcapaciteit aan gebouwen en het is de bedoeling dat het inzichtelijk 
is wat er nu en over 10 jaar nodig is in het dorp. 
Hay M. geeft aan dat het erg belangrijk is om goede informatie te verspreiden onder de 
verenigingen die niet aanwezig waren bij de informatieavond in Hegelsom. 
Marco geeft aan dat er een avond komt in America waar alle gebruikers, leden en besturen 
van verenigingen en beheerders van gebouwen uitgenodigd worden om tot een invulling te 
komen van het gebruik van de accommodaties.  
Voorstel om op de eerste dorpsraadvergadering van januari alle verenigingen, leden uit te 
nodigen in de vorm van een dorpscafe voor het bespreken van de toekomst van onze 
accommodaties.  
 
07. Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken: 
 
* Gezondheidscentrum America 
Op 29 november is er een open dag bestemd voor iedereen van het dorp. 
 
* Bouwen in America 
Op de Lisdodde zijn de werkzaamheden in volle gang voor 6 woningen. De bouw schiet al 
aardig op. 
De voorgang van de voorbereidingen van het bestemmingsplan voor de Wouterstraat heeft 
vertraging opgelopen. Het archeologisch- en bodemonderzoek nemen klaarblijkelijk veel 
tijd in beslag. Nu spreken ze over april voordat alles rond is.  
 
* Samen zorgen 
Hay M. geeft aan dat er een excursie is geweest met de werkgroep naar Panningen naar 
het Huis van Morgen. 
Het volgende bezoek wat de werkgroep gepland heeft is een bezoek aan Hof ter Berkel. 
 
* Brood op de plank 
Deze werkgroep is nu druk doende met de voorbereidingen van het 125-jarig jubileum van 
onze parochie. 
 
* Opgroeien (Jeugdoverleg) 
Op 23 november staat een volgend jeugdoverleg op de kalender. 
Op 4 november had de werkgroep een kort vooroverleg hierover. De agenda voor 23 
november is in jullie bezit.  
Op 22 april 2016 zal er weer een gezamenlijke Koningsspelen georganiseerd worden. 
 
* Vervoer in America 
Ruud geeft aan dat de collectieve verzekering van de Gemeente nu definitief afgesloten is. 
Mevr. Driessen heeft een bosje bloemen gewonnen, zij heeft de enquête ingevuld van de 
Pilot van de Wensbus. 
 
* Dorpscoöperatie America 
Hay M. geeft aan dat er leden geworven zullen gaan worden, de coöperatie is op bezoek 
geweest in Lierop. 
Het koersballen en AED vallen volgend jaar onder de coöperatie. 
De coöperatie is genomineerd voor de Verbindingsprijs, een prijs die door de gemeente, 
instanties en ondernemers in het leven geroepen is. De dorpcoöperatie wil ook graag 
visueel zichtbaar zijn op de website.  
 
* Verfraaien Kabroeksebeek 
Nog geen verdere vooruitgang. 
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* Buurkracht America 
Zie presentatie NL Energiecollectief. 
 
* Groengroepen 
Op de Slikweg worden wat Pijpenstrootjes bijgeplant in het voorjaar van 2016. 
 
* 125 jaar parochie America 
Er is zijn 4 werkgroepen die zich met verschillende dingen gaan bezighouden voor dit feest; 
wandelen, dienstenveiling, muziek en ontbijt. 
Het weekend van 23 en 24 april is definitief vastgesteld. 
 
* Het Peelmuseum 
Het Peelmuseum vraagt om steun van het dorp, om de toekomst van het peelmuseum 
veilig te kunnen stellen. De dorpsraad staat hier uiteraard achter. 
 
08. Dorpsradenoverleg, 16-11-2015 
De burgemeester van Rooy en wethouder Vostermans waren aanwezig bij het 
dorpsradenoverleg en er werd onder andere gesproken over het huisvesten van 
statushouders en de onderhandelingen met de woningbouwcoöperaties. De notulen van dit 
overleg worden nog doorgestuurd door Gertie. 
 
09. Vervanging sport- en speeltoestellen 
In het Beukenhofje zullen 2 speeltoestellen verdwijnen en vervangen worden voor één all-
in-one speeltoestel met glijbaan. Hierdoor ontstaat er ruimte om wellicht een andere 
speelvoorziening te creëren. Hiervoor zijn al enkele suggesties binnengekomen, maar als 
iemand hiervoor andere leuke ideeën heeft dan zijn die welkom. 
 
10. Ingekomen en uitgaande stukken 
Enkele stukken worden nog behandeld. 
- Uitnodiging CEZP mbt opening Kamiël van de Piël. Dit was een mooie onthulling. 
- Mailing Roel Beunen iz vooruitgang aanpassingen spoorwegovergang Stationsstraat. 
- Politieke partij Essentie gaat een onderzoek opstarten voor de aanleg van een fietspad 
langs de Hoebertweg/Spoorweg. 
- De data van dorpsraadvergaderingen in 2016 staan vast en zijn opgenomen in de 
activiteitenkalender. 
 
11. Rondvraag     
Er zijn verschillende data gepland voor infoavonden over glasvezel in het buitengebied. 
Jan Janssen, Ruud en Ellen gaan op 10 december naar Meterik. 
Hay bedankt de dorpsraad namens Werkgroep Oud America voor de bijdrage aan 
prioriteitsgelden voor het 125-jarig parochiefeest. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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