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DORPSRAAD AMERICA 
p/a E. Jacobs   

Zwarte Plakweg 81 
5966 RJ America 
Tel.:077 464 2041  

info@dorpsraadamerica.nl 

Verslag Vergadering Dorpsraad America,  d.d. 14-12-2016 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Frank ten 
Doeschate, Ruud Baltussen, Pieter vd Homberg 

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Mariet Roelofs, Jac 
Thijssen. 

Gasten: Piet Swinkels, Jac Kleuskens, Wim Langen (Synthese) 
Afwezig m.k.: Hilske Janssen, Danny van Hees, Mart Willems 

Afwezig z.k.:  
Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Paaltje Past. Jeukenstraat Navraag bij gemeente (Lei Smits) Marco 15-12-16 v 

2 Buurt Whats App Plaatsing in Peelklokje Marco 15-01-17 v 

3 Mer-besluit Willems Zienswijze inbrengen Marco 10-01-17 v 

4 Onderhoud Lorbaan Melding bij gemeente Ellen 20-12-16 v 

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Bericht van verhindering van Hilske Janssen en Danny van Hees. 

 
02. Vaststellen agenda 

Vastgesteld. 
 
03.  Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 
Wim Langen stelt zich voor als Jongerenwerker van Synthese, hij zet zich in voor jongeren, 

o.a. soosen, voorzieningen e.d.. Hij geeft een toelichting over ongenoegen van skaters over 
voorzieningen die er op dit moment in de gemeente zijn. Hij heeft het ongenoegen en de 
wensen gepeild. Er zijn mogelijkheden waarbij aangesloten kan worden bij de Afslag 10, de 

mogelijk toekomstige sportzone in Horst. In America wordt door skaters tegenwoordig weinig 
gebruik gemaakt van de skatevoorziening. Vraag van Wim is of de geldelijke voorzieningen 

die daar nu voor gereserveerd zijn beschikbaar mogen komen voor een eventueel nieuw te 
vormen voorziening. De plannen in deze zijn echter nog maar in een heel pril stadium.  

Voorzieningen zijn ongeveer 15 jaar geleden op verzoek van de toenmalige jeugd aangelegd 
en in het begin ook goed gebruikt. Dat is op dit moment niet meer het geval, maar de 
voorziening wordt nu voornamelijk als hangplek gebruikt. De voorziening is indertijd met 

prioriteitsgelden aangelegd en de vergadering stelt voor om te informeren bij de doelgroep 
van 12-16 jarigen waar zij behoefte aan hebben. Wim Langen geeft aan hieraan voldoende 

aanknopingspunten te hebben en hier verder mee aan de slag te gaan.  
 
04.  Verslag DR vergadering 16-11-2016 

Mart Willems is per abuis als aanwezige vermeldt. Hij had zich afgemeld. Verder kan 
opgemerkt worden dat Mart niet meer zal aanschuiven, hij heeft een andere baan. 

Verder geen opmerkingen over het verslag en ook geen vragen naar aanleiding van. 
  
05.  Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken:  

 
* Brood op de Plank  

America bruist op 8 januari a.s. staat nagenoeg helemaal in de steigers. Er zal een kleine tent 
geplaatst worden tegen Café Boëms Jeu aan, er komt een band, een aantal verenigingen 
overwegen om tijdens deze activiteit de nieuwjaarsreceptie te houden, tevens is er dan een 

kampioenengala (zie 9.) 
Open bedrijvendag is op 23 april 2017. Er zullen een 5-tal bedrijven open dag houden en een 

ondernemersplein in de Bondszaal voor kleinere ondernemers. 
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* GCA, ’t Laefhoês 

A.s. vrijdag 16 december is de oplevering van de aannemer. Een aantal punten zullen niet 
helemaal af zijn, maar deze zullen in de komende weken in orde gemaakt worden. 
Op 18 maart is de officiële opening van het gebouw, een werkgroep is dat aan het 

voorbereiden. 
Er zijn in totaal 50 vrijwilligers geweest die zich ingezet hebben rondom de bouw van ’t 

Laefhoês. Er zullen 6 tot 8 parkeerplaatsen t.z.t. gerealiseerd worden, de garage zal ook 
afgebroken gaan worden. 
 

* Bouwen in America 
Men is volop bezig met grondwerk aan de Wouterstraat, met name ook voor de 

Kompaswoningen, waarvan de aanvang van de bouw gepland staat in week 5 van het 
komende jaar. 

Er zijn al bouwvergunningen goedgekeurd voor woningen die aan de Kerkbosweg gebouwd 
gaan worden. Voor aantal woningen wordt de laatste hand gelegd aan de bouwvergunningen. 
 

Tijdens een gesprek dat Hay en Marco hadden met Wonen Limburg en de gemeente werd 
geopperd dat het binnen nieuwe wetgeving mogelijk is dat een stichting of ander organisatie 

zeggenschap kan krijgen in de verhuur van (een deel) woningen in het dorp. Zoals het er nu 
uit ziet geldt daarbij dat deze organisatie dan in de organisatorische- en financiële lusten en 
de lasten zal dragen. Dit moet nader bekeken worden, want hier zitten dus risico’s aan 

verbonden. Men is hierover nog in gesprek hierover met Wonen Limburg.  
Verder werd verteld dat een deel van de Kompaswoningen mogelijk langer dan 2 jaar 

bewoond kan worden door jongeren onder de 23 jaar, maximaal 5 jaar. Deze woningen 
moeten eerst hiervoor geoormerkt worden. Dit gaat in overleg met Wonen Limburg. 
 

* Samen Zorgen 
Geen vergadering meer geweest met de werkgroep er is wel overleg geweest met aantal 

werkgroepleden individueel. Er is een toename van mensen die aan de dagvoorziening 
deelnemen en een toename van mensen die meer zorg nodig hebben. Gekeken wordt of er 
meer professionele hulp verkregen kan worden. 

 
* Vervoer in America 

Een 2e vergadering met chauffeurs is er geweest. Er was o.a. een Ergotherapeut aanwezig die 
voorlichting heeft gegeven over o.a. het in- en uitstappen. 
Subsidieaanvraag is weer ingediend bij de provincie.  

 
* Voorzittersoverleg America (DRA, DCA, GCA, AdB en SdB) 

Vond plaats op 29 november. 
Op bestuurlijk niveau veel dezelfde problemen om de bemensing ingevuld te krijgen. Acties 
daaromtrent zijn er ideeën om zaken samen op te pakken, problemen worden nu steeds meer 

gezamenlijk opgepakt, wat ook al een goede zaak is om tot een oplossing te komen. 
 

* Groengroepen 
Bij de kiosk zijn bomen geplaatst, werkgroep is erg tevreden over het resultaat. Er moet nog 
wel een oplossing komen om te voorkomen dat vanuit de Past. Jeukenstraat auto’s de bocht 

af kunnen snijden. Marco neemt hierover contact op. 
 

06.  Dorpscoöperatie America (DCA) 
DCA is in overleg met Aan de Brug voor vaste een eigen ruimte, met name voor de 

dagvoorziening. Dit geeft ook makkelijker mogelijkheden om andere activiteiten op te zetten. 
 
07. Buurt What’s App 

Politie wil bovenstaande stimuleren omdat dit in de praktijk goed werkt in gemeentes als 
bijvoorbeeld Peel en Maas. Zij hebben een opzet tot een organisatieschema om Whats App 

berichten door te zetten naar andere groepen, indien dit van belang is. Politie heeft ook een 
handleiding hoe zo’n groep op te zetten en hoe mensen aan te melden. Gemeente en politie 
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heeft gevraagd aan de dorpsraden om te kijken of er 2 beheerders vanuit America 

beschikbaar zijn. De wijkagent maakt ook onderdeel uit van de groep als beheerder. 
Vanuit de vergadering wordt getwijfeld of een goed burgerinitiatief hier niet door 
ondersneeuwt. Er wordt voorgesteld om in het Peelklokje een bericht te plaatsen dat er in het 

dorp een aantal initiatieven zijn tot een Buurt Whats App en bezien hoe de reacties zijn. 
 

08. Equestrian Centre de Peelbergen 
Frank en Marco zijn door wethouder Driessen op de hoogte gebracht van de laatste 
ontwikkelingen in plan De Peelbergen en dan met name rondom Equestrian Centre de 

Peelbergen. De toekomstplannen zijn toegelicht. Tussen de nieuwe maneges in Kronenberg 
en de Golfhorst in America zijn diverse percelen gepland waar door vooral paardenbezitters 

gebouwd kan worden. De animo is hiervoor zeer groot. Ook in zuidelijke richting, op en 
rondom het evenemententerrein, zijn plannen voor aanleg hindernissen ed voor de 

paardensport. Ook is het de bedoeling dat paarden- en ponyclubs in de omgeving hiervan 
gaan profiteren. Een goede ontwikkeling voor de regio. 
 

09. Kampioenengala 08-01-2017 
Diverse verenigingen zijn aangeschreven hiervoor. Iedereen gaat in eigen kring na wie er 

afgelopen jaar (2016) kampioen zijn geworden. Het zal een mooie activiteit gaan worden die 
de dorpsraad (jeugdoverleg) mede organiseert. 
 

10. Afscheid Jan van Dongen 12-01-2017, ideeën. 
Van 16.00 tot 20.00 uur zal er een afscheid zijn van Jan voor alle Americanen in Aan de Brug. 

Bedoeling is een informele bijeenkomst. Er is gebrainstormd over mogelijke cadeaus. 
 
11.  Ingekomen en uitgaande stukken 

Geen vragen of opmerkingen. 
M.b.t. de nieuwe vergunningaanvraag van Willems aan de Hoebertweg wordt gevraagd of er 

voldoende aandacht is voor de verkeersveiligheid aan die weg en in het dorp. De aanvraag zal 
nog eens goed bekeken gaan worden. De dorpsraad zal indien nodig opnieuw een zienswijze 
hierover indienen, waarin ernstig de zorg wordt uitgesproken dat de plannen zullen leiden tot 

meer verkeersontwikkeling en dat we dit geweerd willen zien uit de dorpskern. Marco zorgt 
hiervoor. 

 
12. Rondvraag   
Piet geeft aan dat aan de zijkant Lorbaan het asfalt aan het afbrokkelen is. Ellen stuurt een 

opmerking hierover naar de gemeente. 
Ruud geeft aan dat er voorlopig niet grootscheeps verbouwd zal worden door Dynamiek. 

Ruud vraagt of er nog bericht is ontvangen van het Waterschap inzake opknappen van de 
beek. Antwoord: Nee. 
Ruud vraagt hoe de ontwikkelingen zijn m.b.t. de mogelijke aanleg van glasvezel in het 

buitengebied? Daar zijn nog diverse onduidelijkheden over. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:15 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


