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AMERICA: EEN LEVENSLOOPBESTENDIG DORP 
 

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van het Gezondheidscentrum de inwoners van America 

informeren over de stand van zaken rond de nieuwbouw en alle projecten daaromheen. We hebben uw 

hulp nodig en we hebben ook een vraag: wat moet volgens u de naam voor het nieuwe 

gezondheidscentrum worden? 

 

Voorgeschiedenis 
In 2010 maakte huisarts Jan van Dongen samen met 

een werkgroep uit het dorp, plannen om een 

gezondheidscentrum van en voor America te bouwen. 

In juli 2011 werd de Stichting Gezondheidscentrum 

America opgericht. Het bestuur bestaat uit Ben van 

Essen (voorzitter), Toos Tielen (secretaris), Wilma 

van de Ligt (penningmeester), Jan Driessen (namens 

de cliëntenraad) en Jan van Dongen (namens de 

participanten). Het bestuur werkt langs twee lijnen: 

het gebouw en de verbinding met het dorp. De 

plannen voor het gebouw duurden lang omdat 

partners afhaakten en de financiering lastig was. 

Dankzij een stevige subsidie van de provincie 

Limburg en de gemeente Horst aan de Maas en de 

nodige creativiteit vanuit het bestuur en het dorp, 

kunnen we nu aan de slag. Ondertussen heeft het 

bestuur stevig verder gewerkt aan de binding met 

het dorp. America is hard op weg om een 

levensloopbestendig dorp te worden. 

 
Invulling gebouw 

Omdat woningcorporaties niet in het project wilden 

stappen is een oplossing gevonden door de huidige 

huisartsenpraktijk, Pastoor Jeukenstraat 6, 5966 NM 

America, te verbouwen. Daarbij zullen de eigenaren 

Jan van Dongen (Huisarts) en Monique Verduijn 

(Apotheekhouder) de verbouwing van het 

bestaande gebouw financieren en zal de stichting 

GCA een aanbouw van ca. 300 meter financieren 

op basis van de provinciale bijdrage. De plannen 

zijn in 2014 via een co-creatie traject samen met de 

inwoners van het dorp ontwikkeld. Daar is door de 

architecten een ontwerp van gemaakt voor het 

Gezondheidscentrum met maximaal 800 m2 bruto 

vloeroppervlak.  

 

Bureau IFPM is ingehuurd om de uitvoering van de 

bouw te begeleiden. In september 2015 hebben de 

opdrachtgevers, het bestuur GCA en Jan van 

Dongen/Monique Verduijn, het definitief ontwerp 

vastgesteld, waarna de gunningsprocedure is gestart. 

Daarop is Bouwbedrijf Raedts Venray als uitvoerder 

toegetreden tot het bouwteam. Voor de start van de 

(ver)bouw richten wij ons op maart 2016. 

Het gebouw 
Op de Open Dag (13-9-2015) maakten veel inwoners 

al kennis met de plannen voor het gebouw, die 

samen met een werkgroep uit het dorp ontwikkeld 

zijn. De praktijk van dokter van Dongen wordt 

verbouwd en daarachter komt een nieuwe aanbouw. 

De laatste berekeningen worden nu gemaakt. In 

maart start de bouw. Als het gebouw in oktober 2016 

klaar is, is er plaats voor de huisartsenpraktijk, de 

apotheek, fysiotherapie, thuiszorg, podotherapie, 

pedicure, logopedie, een psycholoog en een diëtiste. 

Daarnaast zijn er enkele maatschappelijke ruimtes 

bestemd voor de gemeenschap America.  

 

Budget is beperkt 

Een gezondheidscentrum bouwen in een dorp van 

2100 inwoners vraagt creativiteit om binnen het 

budget te blijven. Daarom heeft het bestuur op de 

informatiedag van 

29 november 

vrijwilligers 

gevraagd mee te 

helpen, bijvoorbeeld 

bij 

sloopwerkzaamheden en schilderwerk. De werving 

van vrijwilligers gaat door. Als u ook de handen uit 

de mouwen wil steken, kunt u zich aanmelden op 

info@gezondheidscentrum-america.nl  

 

America: levensloopbestendig dorp 
Via het Dorpsdagboek dat voorjaar 2013 rondging, 

kwamen er meer dan 200 ideeën binnen voor een 

gezonde toekomst voor America. Die ideeën zijn 

samengebracht in werkgroepen. De werkgroep Samen 

Zorgen legt verbinding tussen mensen met een 

(zorg)vraag en een (zorg)aanbod. Hieruit is onder 

andere de Dorpscoöperatie voort gekomen. De 

Werkgroep Verbinden organiseert met steun van de 

provincie, vervoer voor mensen die bijvoorbeeld naar 

het ziekenhuis-spreekuur moeten. De Werkgroep 

Wonen is aan de slag gegaan met nieuwbouw. De 

Werkgroep Brood op de Plank is gekoppeld aan de 
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Ondernemersvereniging America. Zij hebben een 

bedrijven contactdag georganiseerd en zijn nu onder 

andere aan de slag met het 125 jarig bestaan van de 

parochie en een nieuwe website. De werkgroep 

Opgroeien houdt zich bezig met activiteiten voor de 

jeugd.  

 

Dorpsondersteuner Hay Mulders 

Om alle lijntjes tussen het dorp en het bestuur van 

het gezondheidscentrum bij elkaar te houden is Hay 

Mulders medio 2014 gestart als Dorpsondersteuner. 

Hij is contactpersoon voor alle werkgroepen en ook 

aanspreekpunt voor dorpsbewoners die een 

(hulp)vraag of (hulp)aanbod hebben. Hij werkt nauw 

samen met o.a. het Gebiedsteam 

Peel van de gemeente. Als u een 

vraag heeft, kunt u met hem 

contact opnemen: 

hay.mulders@ziggo.nl of 06-

21274075. 

 

Verder heeft het bestuur Pieter 

van Wijk aangesteld als 

kwartiermaker. Hij onderhoudt de contacten met de 

participanten die straks in het gebouw komen en 

begeleidt de nieuwbouw. 

Samen met de dorpsraad, de coöperatie, de 

verenigingen, de school, Aan de Brug e.a. bouwen we 

aan een sterk America, waar jong en oud prettig kan 

wonen en leven. Een levensloopbestendig dorp. 

 

Meer dan een gezondheidscentrum 
Toen in 2014 een groep van 20 dorpsbewoners 

meedachten over de nieuwbouw, kwamen er veel 

ideeën los om er een ontmoetingsplek van te maken. 

Die ideeën worden nu uitgewerkt. Het idee van een 

ruilbieb, waarbij mensen gratis boeken leveren en 

kunnen lenen, is al gestart. In Aan de Brug kunt u al 

terecht bij ruilbieb de Laeshook, die straks verhuist 

naar het gezondheidscentrum, als dat klaar is. 

In het gezondheidscentrum komt ook een 

gemeenschappelijke Keuken. De keukenwerkgroep 

werkt plannen uit voor de inrichting en allerlei kook-

activiteiten die straks plaats kunnen vinden. 

De werkgroep Tuin heeft een plan uitgewerkt voor 

een dorps-moestuin, waar straks groenten geteeld 

kunnen worden, die bijvoorbeeld in de keuken 

gebruikt kunnen worden. 

Als de plannen gereed zijn gaan we op zoek naar 

financiering door bij verschillende fondsen een 

aanvraag te doen. Afhankelijk van de euro’s die we 

op die manier binnen krijgen, kunnen de plannen ook 

uitgevoerd worden. 

Klankbordgroep denkt mee 
Alles wat met de bouw en de inrichting te maken 

heeft wordt besproken in de Klankbordgroep. Frank 

Derks is voorzitter en lid van de werkgroep 

vrijwilligers bouw. Verder zitten in de 

Klankbordgroep: Tom Ummenthun (werkgroep 

keuken), Will Berden (werkgroep keuken), Ruud 

Baltussen (werkgroep keuken), Ellen Jacobs 

(werkgroep tuin), Mart Deckers (werkgroep tuin), 

Ludo Groen (bouwkundige ondersteuning), Jan 

Driessen (bestuur), Hay Mulders (dorpsondersteuner) 

en Ben van Essen (bestuur).  

Wat wordt de naam van het nieuwe 
gezondheidscentrum? 
Bij de Open Dag op 13 september 2015 werd aan de 

gasten gevraagd om voorstellen te doen voor de 

naam van het gezondheidscentrum. Ook het Bestuur 

en de Klankbordgroep heeft 

zich over die vraag gebogen. 

Gezamenlijk levert dat 5 

voorstellen op:  

1. Leafhoês America 

2. Zorg-saam America 

3. Zorg-saam huis De 

Refter America 

4. De Ontmoeting America 

5. Zorgtrefpunt America 

 

Nu vragen we aan u als inwoner van America om uw 

voorkeur voor een van de namen aan ons door te 

geven. U kunt uw voorkeur voor 11 febr. a.s. 
doorgeven aan  

info@gezondheidscentrum-america.nl  
 

of op een briefje (met ook de naam van de inzender) 

in de brievenbus bij de praktijk van huisarts Jan van 

Dongen. Als u nog een eigen voorstel voor een naam 

heeft, mag u dat ook doorgeven. 

 

Uiteindelijk beslist het Bestuur over de naamgeving, 

mede op basis van de voorkeuren van de inwoners.  

Onder degenen die gestemd hebben op de naam die 

gekozen wordt, zal het bestuur een mooie  prijs 

verloten. 

Hou het Peelklokje en de website of facebook in de 

gaten. www.gezondheidscentrum-america.nl  

www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica  

 

Bestuur Gezondheidscentrum.  
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