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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. 12-10-2016 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Frank ten Doeschate, Ellen 
Jacobs, Ruud Baltussen, Hilske Janssen 

Adviseurs: Hay Mulders (later), Mariet Roelofs  
Gasten: Lian Lempens, Mario Swinkels, Herman Gijsberts, Piet 

Swinkels, Jac Kleuskens 
Afwezig m.k.: Hay Engels, Pieter vd Homberg, Danny van Hees, 

Mart Willems (Synthese), Jac Thijssen.  
Afwezig z.k.:  
Notulist: Hilske Janssen 

 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Overlast sierappeltjes Past 
Janssenstraat 

Gertie inlichten Ellen z.s.m. v 

2      

3      

4      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Bericht van verhindering van Hay Engels, Pieter vd Homberg, Mart Willems (Synthese), Danny v Hees. 

 
02. Vaststellen agenda 

Vastgesteld. 
 
03.  Windpark Oirlosche Peel (gastsprekers) 

Lian Lempens en Mario Swinkels willen informeren: Projectontwikkelaar Raedthuys wil 8 tot 
10 windmolens zetten in het gebied Oirlosche Peel in Ysselsteyn, het gebied rondom de 

Moostdijk tussen de Middenpeelweg/Puttenweg, Timmermansweg, Paardekopweg en 
Grauwveenweg. De sprekers maken zich zorgen en zijn vooral niet tevreden over de 
communicatie hierover aan de omwonenden. 

De Provincie Limburg heeft als doelstelling om 37 stuks te plaatsen, projectontwikkelaar 
Raedthuys uit Enschede ziet hier daarom wel brood in. De windmolens zouden een tiphoogte 

van 150 tot 200 meter gaan krijgen, hiervoor geldt dat er een afstand van 450 meter afstand 
tot de woningen dient te zijn. Minimum aantal getekende “opstalovereenkomsten”; 11 waren 
nodig en zijn er ook. Raedthuys heeft dan minimaal 8 jaar recht van ontwikkeling (onderzoek) 

en 30 jaar recht van opstal. Er is geen duidelijke afspraak voor financiële vergoedingen voor 
omwonenden. Er zijn 100 woningen die binnen een straal van 1 km liggen. Binnen een straal 

van 2 kilometer kan men last krijgen van de windmolens. Denk daarbij aan geluidsoverlast, 
(bewegende) slagschaduw, trillingen, waardevermindering (10-50%) van de woning. 
Omwonenden waren/zijn niet geïnformeerd. De politiek van gemeente Venray heeft gezegd 

geen windmolenpark te willen. Gedeputeerden van de provincie hebben zich “tegen” 
windmolens uitgesproken, er ligt wel een verplichting voor de gehele provincie. Raedthuys 

blijft verder gaan. Het is onduidelijk hoe dit traject vervolgd gaat worden. 
De omgeving is een Natura2000-gebied. Gebied zelf is foerageergebied voor kraanvogels en 

ganzen. Nabij gelegen ligt ook luchtmachtbasis De Peel. Volgens NMF (Natuur en Milieu 
Federatie Limburg) komt het grootste deel van het terrein niet in aanmerking. 
Volgens de gedragscode van de Nederlandse Windenergie Association moet de initiatiefnemer 

de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium informeren. Dit is niet gebeurd. 
Er komen geen molens op Americaans grondgebied, maar wel dichtbij. De effecten zijn o.a. 

merkbaar aan de Middenpeelweg, Laagheideweg (Het Meerdal) en Dorperpeelweg. We zijn 
dus een betrokken partij. Ook Americaanse omwonenden hebben flyers gehad. Er is contact 
met Center Parcs en de gemeente Horst aan de Maas wordt benaderd. 

Er wordt overwogen een belangengroep op te richten. 
Emailadres: oirloschepeel@gmail.com 
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04.  Mededelingen 

Geen mededelingen. 
  
05.  Verslag DR vergadering 14-09-2016 

Marco is via Gert Middel benaderd door een bedrijf dat met korting pakketten aan kan bieden 
voor hemelwaterafvoer. Hier wordt een afspraak mee gemaakt. Ruud en Pieter zullen hierbij 

aanwezig zijn. 
 
06.  Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken:  

Hay Mulders heeft een update doorgestuurd. 
 

* Brood op de Plank  
Bezig met open dag op 23-04-17. Men is bezig met de laatste financiële afhandelingen van de 

Dienstenveiling. En men is bezig met een actieplan m.b.t. de toekomst ondernemers, 
waaronder de Spar.  
 

* GCA, ’t Laefhoês 
Er wordt binnenkort een Nieuwsbrief verspreid en de werkzaamheden aan de bouw verlopen 

voorspoedig. 21-10-16 is de oplevering van een deel van ‘t Laefhoês. 
Op 12-01-17 neemt Jan van Dongen afscheid na 36 jaar huisarts in America te zijn geweest. 
Dorpsraad America beraadt zich op een passend afscheid. 

 
* Bouwen in America 

Deze week zijn leidingen gelegd aan de Wouterstraat door WML en Enexis ter voorbereiding. 
De exacte planning voor alle werkzaamheden wordt binnenkort gemaakt. Voor 23-12-16 moet 
de infrastructuur klaar zijn. Delen van de Wouterstraat en de Kerkbosweg zullen 

opengebroken worden voor aanleg van riolering. 
 

* Samen Zorgen 
Zijn met meerdere partijen bezig met visieontwikkeling toekomst Dorpsdagvoorziening. Er is 
een Dorpscafé over (verontrustend) alcohol- en drugsmisbruik geweest in Station America. 

Dit krijgt nog een vervolg. 
 

* Vervoer in America 
Loopt nog goed. Op 03-11-16 krijgt men nog informatie over toekomstige subsidievormen. 
 

* Voorzittersoverleg America (DRA, DCA, GCA, ADB en SDB) 
Niet meer plaatsgevonden. 

 
* Groengroepen 
Aanplant van sedumplantjes rondom de boomspiegels is gerealiseerd. Dit geeft echt een 

mooiere aanblik van de straat en heeft een meerwaarde voor het dorp, waarvoor dank aan de 
gemeente. 

 
07.  Dorpscoöperatie America (DCA) 
Oriënteren zich op dit moment d.m.v. gesprekken met verschillende partijen op een 

organisatievorm voor de toekomst. 
 

08.  Vergaderdata 2017 
Er is een voorstel gemaakt,  

 
18-01-2017,15-02-2017,15-03-2017,12-04-2017 vergadering samen met B&W aanvang 19.00 
uur,17-05-2017,14-06-2017,Juli vakantie, Aug vakantie,13-09-2017,18-10-2017,15-11-2017, 
13-12-2017 
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09.  Ingekomen en uitgaande stukken 

* Een glastuinbouwbedrijf wil bouwen aan de Nieuwe Peeldijk 36. Wij hebben een zienswijze 
m.b.t. de verkeersbewegingen ingediend. Deze zal door de gemeente meegenomen worden. 
Zorg wordt uitgesproken dat vrachtverkeer over de formele fietsroute naar Horst en America 

gaat. Advies is gegeven om vooral de route via de Kannegietweg en Meteriksebaan te gaan 
gebruiken. 

* M.b.t. de “knip” in de Schiksedijk: we wachten de effecten van de maatregelen nu af. Er 
wordt sterk getwijfeld over het effect in de huidige oplossing. 
* Treinoverlast: De SP heeft een onderzoek gedaan naar treinoverlast bij omwonenden. 

Resultaten werden op 03-10-16 gepresenteerd. Er waren zo’n 70 aanwezigen op deze avond. 
Dinsdag 18-10 wordt het rapport aan de wethouder aangeboden. De wethouder heeft 

toegezegd met aanwonenden in gesprek te gaan. Er zijn veel zorgen over schade door het 
treinverkeer. Er worden nog nauwelijks maatregelen genomen in deze omgeving. 

* Verslag Dorpsradenoverleg, 19-09-2016; zie verslag. M.b.t. de containers voor 
incontinentiemateriaal is het advies dat de Burger Advies Raad (BAR) de klachten oppakt met 
de gemeente. 

* Horstaandemaasvoorelkaar.nl: matcht vrijwilligerswerk-vragers en vrijwilligers. Er zijn nu 
81 gebruikers van de site en al diverse matches hebben plaatsgevonden. 

* Het subsidiesysteem wordt veranderd, dit geeft over het algemeen weinig grote wijzigingen 
bij de meeste verenigingen of instellingen. 
* Er is een avond geweest over integratie van statushouders en buitenlandse werknemers. 

Ruud, Hay en Marco waren aanwezig met vooral ook veel professionele instanties. 
* 800 jaar Horst en 75 jaar bevrijd Horst: Op 03-11-16 is er om 19.30 uur een bijeenkomst in 

‘t Gasthoês. Oud America is met name geïnteresseerd in de viering van 75 jaar bevrijding. 
* Maandag 07-11-16 is om 18.30 uur een evaluatie over de kermissen met alle dorpen. Dit is 
voorafgaand aan Dorpsradenoverleg, waar Marco naar toe gaat. 

 
11. Rondvraag   

* Herman Gijsberts geeft aan dat de sierappeltjes van de boompjes van de gemeente 
(Pastoor Jansenstraat) gevaarlijk zijn voor ouderen, daarnaast vervelend zijn als resten ervan 
in bijv. vloerbedekking terechtkomen, of schade aan bijv. auto’s kunnen opleveren. Hij meldt 

dit zelf ook bij de gemeente. 
* Hay heeft opmerkingen gehad m.b.t. parkeeroverlast door de bouwwerkzaamheden op de 

Pastoor Jeukenstraat. 
* Ruud en Marco melden zich af voor volgende vergadering. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


