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DORPSRAAD AMERICA 
p/a E. Jacobs   
Zwarte Plakweg 81 
5966 RJ America 
Tel.:077 464 2041  
mail@dorpsraadamerica.nl 

Verslag Vergadering Dorpsraad America,  d.d. 14-09-2016 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Frank ten Doeschate, Ellen 
Jacobs, Ruud Baltussen, Pieter vd Homberg 
Adviseurs: Hay Mulders, Danny van Hees, Mariet Roelofs  
Gasten: Piet Swinkels, Jac Thijssen, Mart Willems (Synthese), 
Gert Middel (Waterschap P&M), Peter Reuten (Gemeente HadM), 
Guy Derks, Math van Rengs 
Afwezig m.k.: Hay Engels 
Afwezig z.k.: Hilske Janssen 
Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V
1 Windpark Oirlosche Peel Uitnodigen gastspreker Marco 05-10-16 V
2 Ontkoppelen regenwater riool Gezamenlijk met waterschap 

aandacht hiervoor 
Marco, Pieter Najaar  

3 Vrachtverkeer door dorp Melding bij gemeente Marco 27-09-16 V
4 Paaltje bij ‘t Hofje Terugplaatsing, Lei Smits (gem) Marco 16-09-16 V

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Bericht van verhindering van Hay Engels. 
 
02. Vaststellen agenda 
Agendapunt 3 komt te vervallen, zie 03. 
 
03.  Windpark Oirlosche Peel (gastspreker) 
Komt te vervallen, windpark is gepland in Ysselsteyn en daar is nog geen informatie gegeven 
aan de bewoners. Gastspreker vindt het gepast om Ysselsteyn eerst van informatie te 
voorzien en daarna omringende en belanghebbende dorpen.      
      
04.  Duurzaam Waterbeheer (Gert Middel) 
Toelichting op plan om regenwater meer los te koppelen van de rioolaansluiting. Het 
rioolstelsel kan de grote hoeveelheden regenwater in de piekmomenten niet meer verwerken. 
Redenen zijn verandering van het klimaat en daardoor steeds meer ontstaan van extreem 
zware regenbuien. Loskoppelen is een van de maatregelen om tot een beter waterbeheer te 
komen om wateroverlast bij zware regenbuien te voorkomen en minder water te hoeven 
zuiveren. Het leidt ook tot schonere beken vanwege het minder vaak lozen op het 
noodoverstortriool. Dhr. Middel laat filmpjes zien van Nijmegen en Hegelsom waar bewoners 
regenwater hebben afgekoppeld van het riool en daarvoor subsidie hebben ontvangen. Er 
komt hoogstwaarschijnlijk in het najaar een stimuleringsregeling die gezamenlijk door het 
waterschap en gemeente wordt gedragen. Het waterschap wil hiervoor een bedrag van € 5,00 
beschikbaar stellen als de gemeente dat ook doet. Vergoeding/subsidie bedraagt dan € 10,00 
per m2 dak. De gemeenteraad dient hierin nog een besluit te nemen in een van de komende 
raadsvergaderingen. Bedoeling is dat er een substantieel bedrag beschikbaar komt. Er is hulp 
op maat beschikbaar in de vorm van technisch advies, voor het proces en de uitvoering. 
Stimuleringsregeling is beschikbaar voor bestaande (huur)woningen. Het waterschap zal 
daarover ook nog in gesprek gaan met Wonen Limburg. In de toekomst is het mogelijk dat 
afgekoppelde woningen een korting krijgen op de gemeentelijke rioolbelasting, op dit moment 
zijn gemeente en waterschap daar nog niet klaar voor. 
Dhr. Middel wil graag horen van de dorpsraad of zij een rol kan vervullen in het stimuleren 
van dit project. Dorpsraad is welwillend om hierin een rol te vervullen en hier aandacht voor 
vragen. Dat zal in gezamenlijkheid met het waterschap moeten gebeuren. 
Infomatieverstrekking kan via Het Peelklokje, Inamerica.nl en de facebookpagina en we 
kunnen een informatieavond beleggen over dit project. Vanuit de dorpsraad zullen Marco en 
Pieter hier in ieder geval aan deelnemen. 
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05.  Mededelingen 
Op 22 juni is het Verenigings- en Accommodatieplan van America aan de gemeente 
gepresenteerd door de werkgroep Accommodatie. Daarbij is speciaal aandacht gevraagd voor 
de gymzaal en het Peelmuseum. Bestaande accommodaties dienen in ieder geval behouden 
te blijven. De gemeente heeft aangegeven om binnen America voornamelijk gezamenlijk met 
inbreng te komen en niet individueel als het gaat om de gemeenschapsaccommodaties in het 
dorp. 
Aan de gemeente zal voorgesteld worden om op 12 april 2017 een gezamenlijke vergadering 
te houden met B&W, dit nadat eerder voorgestelde datum 19 april niet paste in de agenda bij 
de gemeente. 
  
06.  Verslag DR vergadering 15-06-2016 
Terugkoppeling over zonnepanelen wordt bij nader inzien toch niet als zinvol ervaren, 
gebruikers die problemen hebben zullen dat zelf wel kenbaar maken, daar gaan we vanuit. 
 
07.  Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken: 
* GCA, ’t Laefhoês 
Bouw GCA ‘t Laefhoês ligt goed op schema, binnenkort zal dokterspraktijk en apotheek 
verhuizen naar het nieuwe gedeelte en zullen de bouwwerkzaamheden in het bestaande 
gedeelte uitgebreid worden. 
 
* Bouwen in America 
Locatie Wouterstraat/Kerkbosweg is in afwachting van definitieve bestemming en 
vergunningen, er is veel animo voor. Toon van de Ligt heeft de eerste tekeningen al klaar 
liggen. Op 8 november vindt er weer een avond plaats voor geïnteresseerden. 
 
* Samen zorgen 
Geen bijzonderheden, hebben binnenkort vergadering. 
 
* Brood op de Plank 
Hebben binnenkort vergadering, er zijn plannen om een stimuleringsfonds voor vernieuwende 
initiatieven op te zetten voor ondernemers in America. 
Overleg geweest met Dorpsraad en eigenaar Spar om de supermarktfunctie binnen het dorp 
te behouden voor de toekomst. Wordt vervolgd. 
 
* Opgroeien (Jeugdoverleg) 
Op 28 november is het eerstvolgende overleg. 
 
* Vervoer in America 
Loopt goed, organisatie en kosten kunnen met de subsidies tot nu toe goed gedekt worden. 
Subsidies voor wensbussen, die in andere dorpen en regio’s rijden, zullen door de provincie 
afgebouwd worden, zodat ze naar andere fondsen op zoek moeten.   
 
* Verfraaien Kabroeksebeek 
In de zomer is Het Waterschap toch een stuk verder gekomen met de grondposities tussen 
America en Meterik. Dat hield behoorlijk op. Maar nu zijn er contracten getekend. Dat 
betekend dat het plan officieel ingediend kan worden aan het bestuur van WPM. Bij goedkeur 
kan het dan snel gaan. Laten we daar dan maar op hopen. In America zal dan daaropvolgend 
een voorlichtingsavond gaan komen, alvorens er uitgevoerd gaat worden. 
 
* Groengroepen 
Caeciliahof is het gras zelf aan het maaien. 
Er is aandacht gevraagd voor onkruidbegroeiing tussen weg en fietspad van de 
Zwarteplakweg. Dit wordt opgepakt door de gemeente. 
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* Voorzittersoverleg America (DRA, DCA, GCA, ADB en SDB) 
Er is weer een overleg geweest over bestuursfuncties die moeilijk te vervullen zijn binnen 
verenigingen (er is een tekort aan penningmeesters), het accommodatieplan is ter sprake 
gekomen en ook de vorderingen in en bij ‘t Laefhoês. 
 
08.  Dorpscoöperatie America (DCA) 
Betrokken bij Voorzittersoverleg America. 
DCA tracht om de dagvoorziening steeds professioneler onder te brengen. 
Marco vraagt of DCA bij de gemeente heeft geïnformeerd voor een reguliere subsidie, Jac zal 
dit meenemen. 
DCA heeft bij het Voorzittersoverleg America, en nu ook in de dorpsraad, gevraagd wat men 
verwacht van de DCA nu en in de toekomst. DCA heeft het gevoel dat de vorm coöperatie op 
dit moment iets te groot van opzet is, activiteiten die nu ontplooid worden kunnen ook in een 
stichting. Dorpsraad vindt het nog aan de vroege kant om daar nu over te oordelen en raadt 
aan af te wachten wat er de komende tijd nog op het pad komt van de DCA. Hay Mulders 
geeft aan dat hier in den lande meerdere coöperaties tegen dit probleem aanlopen en geeft 
aan dat er wellicht een tussenvorm in de toekomst mogelijk is. 
 
09.  Evaluatie Kermis 2016 
Marco heeft een kort overzicht gemaakt, merendeel is positief over de kermis, Calypso is 
goed bevallen en er hebben veel kinderen meegedaan aan het straatkrijten. 
Kermisexploitanten hebben redelijk tot goed gedraaid (muv de schiettent), vooral het initiatief 
van de kortingsbonnen vanuit de dorpsraad werd zeer gewaardeerd. 
  
10.  Dorpsradenoverleg, 19-09-2016 
Agenda is rondgestuurd, in 2019 is het 75 jaar geleden dat Horst en omgeving bevrijd werd 
en Centrummanagement Horst wil daar speciale aandacht aan gaan geven. Hier krijgen we 
meer informatie over. 
Er zijn signalen dat ouderen niet gelukkig zijn met de containers voor luiers en 
incontinentiemateriaal. 
Plastic en blikafval in doorzichtige zakken is in het begin niet door iedereen begrepen, dat is 
inmiddels opgelost. 
 
11.  Ingekomen en uitgaande stukken 
De lijst van stukken is toegezonden aan de dorpsraadleden. 
Er kunnen weer projecten ingediend worden voor Kern met Pit. 
Er zullen in Horst mogelijk 300-400 asielzoekers gehuisvest worden in de toekomst. Plan is 
om deze asielzoekers niet aan hun lot over te laten, maar om deze te koppelen aan inwoners 
die hen wegwijs maken in de maatschappij. In het kader hiervan is er een uitnodiging 
gestuurd voor een informatiemiddag. Initiatief ligt bij gemeente en Synthese. 
Komende raadsvergadering zal gesproken worden over een vrijliggend fietspad langs de 
Hoebertweg/Spoorweg. Er zijn nog veel vragen vanuit de raadsfracties. Er zal nog geen 
beslissing komen, mede ook omdat het een samenwerkingsproject wordt met de provincie. 
 
12. Rondvraag   
Guy Derks stelt aan de orde dat het vrachtverkeer steeds meer toeneemt in het dorp.  
Vrachtverkeer dat bestemd is voor Sikes, Willems en Reindonk. Gemeente heeft wel 
vergunningen verleent aan de betreffende bedrijven, maar heeft daarbij verzuimd om 
infrastructurele maatregelen te nemen om vrachtverkeer naar de betreffende bedrijven in het 
dorp te weren. In het verkeersonderzoek naar een betere ontsluiting richting Middenpeelweg 
kwam naar voren dat een verbeterde route Graafsebosweg/Reindonkerweg vermindering van 
de verkeersdruk in de kom van America oplevert. Graag hier nog eens aandacht voor vragen. 
Er zou nog een demontabel paaltje geplaatst worden op de hoek bij ’t Hofje. Marco informeert 
hier nog eens na. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


