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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. 15-02-2017 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Hilske Janssen, 
Frank ten Doeschate, Ruud Baltussen, Pieter v.d. Homberg, 
Adviseurs: Hay Mulders, Jac Thijssen, Hay Engels,  
Gasten: Jac Kleuskens, Math van Rengs, Joep Bouweriks, Willie 
de Kleijne, Hay de Kleijne, Huub Geuijen, Frans Steeghs, Piet 
Swinkels, Mirjam Wouters en Lizette Koekkoek (SBB), Bas vd 
Lisdonk (gemeente). 
Afwezig m.k.:  
Afwezig z.k.: Danny van Hees 
Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V
1 Fietspadverlichting Navraag bij gemeente Marco 15-03-17  
2 Prio. voor Kerstverlichting  Kostprijs doorgeven Frank 15-03-17  
3      
4      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Er zijn geen berichten van verhindering binnen gekomen. 
  
02. Vaststellen agenda 
Vastgesteld. 
 
03.  Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
04.  Life+ en Onderhoudswerkzaamheden de Peel 
Mirjam Wouters en Lizette Koekkoek van Staatsbosbeheer geven een presentatie over het 
hoogveenherstel in De Peel. Bas v.d. Lisdonk is namens de gemeente aanwezig. 
Van een veen- en moerasgebied van 65 bij 15 km zijn nu alleen nog de Groote, de Deurnsche en de 
Mariapeel over. Omdat dit gebied zo klein is, is er Europees geld vrijgemaakt om het hoogveen te laten 
herstellen. Het waterniveau is nog niet helemaal in orde, er verdwijnt (lekt) nog te veel water uit het 
gebied en in de ondergrond. Het doel is om dit tegen te gaan, zodat er voldoende schoon (regen)water 
wordt vastgehouden. Het verschil in peil tussen zomer en winter is minder dan 30 cm. Op dit moment is 
er nog veel Pijpenstrootje in De Peel, maar het waterpeil zal nog iets hoger worden waardoor het 
Veenmos gaat groeien, wat het Pijpenstrootje dan zal gaan verdringen. 
Ook worden er cultuurhistorische en landschapsonderdelen behouden o.a. delfputten, defensiekanaal, 
afgravingen, ruïnes, enz. zodat de geschiedenis van het gebied wel behouden blijft. Bomenkap zal 
beperkt zijn, wel zullen alle trosbosbessenstruiken verwijderd worden, omdat deze van nature niet in De 
Peel voorkomen. Werkzaamheden in het project lopen door tot maart 2018, daarna zal het project 
overgaan in beheer. 
Gebied blijft wel toegankelijk voor mensen, er wordt nog bekeken welke gebieden het meest geschikt 
zijn voor recreatie. Er kan dus nog wel een verschuiving in het gebied plaatsvinden.  
Willie de Kleijne vraagt hoe het mogelijk is dat trosbosbessen door Staatsbosbeheer versnipperd mogen 
worden en aangeboden worden aan boeren, terwijl deze manier van werken voor boeren niet toegepast 
mag worden. Daarnaast geeft hij aan al 2 keer wateroverlast te hebben ondervonden terwijl daar geen 
goede regeling voor is getroffen. Mevr. Wouters en Koekkoek  geven aan om deze vragen via de officiële 
weg in te dienen, waarna antwoord op de vragen gegeven zal worden. 
Frans Steeghs geeft aan dat op dit moment de paden niet begaanbaar zijn voor fietsers en stelt voor om 
er voor te zorgen dat dit hersteld wordt, zodat er ook met de fiets gerecreëerd kan worden. 
Bas van de Lisdonk geeft toelichting op project Maasgaarden, waarin oorspronkelijk een fietsroute was 
opgenomen (Peelheideroute). Dit bleek echter niet haalbaar. Hij geeft aan dat de bestaande 
fietsverbindingen via de Zwarte Plakweg opgewaardeerd zullen worden na het beëindigen van de 
werkzaamheden. Bas van de Lisdonk geeft aan dat de werkzaamheden omtrent de Kabroeksebeek 
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waarschijnlijk dit jaar gerealiseerd gaan worden. Op dit moment worden de plannen tot herinrichting 
van de Kabroeksebeek uitgewerkt, zodat de werkzaamheden aanbesteed kunnen worden. 
 
05.  Verslag DR vergadering 18-01-2017 
Verslag is goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
06.  Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken:  
 
* Brood op de Plank  
Organisatie voor de open bedrijven dag op 23 april loopt volop. America Bruist 2018 zit in de 
pen, datum moet nog overeen gekomen worden. 
 
* GCA, het Laefhoês 
Binnenkort wordt de keuken opgeleverd. Er zijn gastvrouwen en gastheren in het Laefhoês 
aanwezig die de gasten de weg wijzen, vooral tijdens het bloedprikken op maandag en 
donderdag. De procesbegeleider is benoemd en wordt binnenkort bekend gemaakt. Bijna alle 
participanten zijn actief in het Laefhoês. De opening is gepland op 18 maart, nadere info volgt 
nog.  
Op zaterdag 25 maart is er een manifestatie in Amersfoort met de titel “We doen het zelf 
wel”, georganiseerd door Omroep Human. Hier zal een bus naar toe gaan vanuit America. De 
documentaire over “De laatste dokter van America” zal op zondag 12 maart 2017 om 16.20 
uur te zien zijn op NPO 2. 
 
* Bouwen in America 
12 kompaswoningen zijn op 8 en 9 februari geplaatst. De Kerkbosweg is gedeeltelijk opnieuw 
geasfalteerd. Er liggen al bouwtekeningen klaar voor 10 woningen die daar gebouwd gaan 
worden vanaf dit voorjaar. Aan deze weg zijn dus nog maar enkele kavels vrij. 
 
* Samen Zorgen 
Volgende week is er een vergadering gepland door deze werkgroep. 
 
* Vervoer in America 
Geen nieuws. Alles loopt nog voortvarend. 
 
* Voorzittersoverleg America (DRA, DCA, GCA, AdB en SdB) 
Geen nieuwe bijeenkomst meer geweest. Op 20 maart is het volgende overleg gepland. 
 
* Groengroepen 
In maart is er een vergadering gepland. 
 
06.  Dorpscoöperatie America (DCA) 
Jac meldt dat er vacatures binnen het bestuur zijn. Met de Dorpsdagvoorziening zijn ze volop 
aan de slag. Samenwerking met het Laefhoês zal dit jaar meer vorm gaan krijgen. 
 
07. Project Duurzaam Waterbeheer 
Ruud heeft contact gehad met Peter Reuten van de gemeente inzake de subsidie. Ruud wacht 
nog op antwoord van de gemeente. Als het bekend is hoe de subsidie geregeld gaat worden, 
wordt er een informatie avond gehouden. Het Laefhoês zou als pilot kunnen dienen, het 
bestuur van het Laefhoês zal hier een beslissing over nemen. 
 
08. Verlichting Gerard Smuldersstraat richting Limburgse Peel en Het Meerdal 
Er zijn vragen binnen gekomen van werknemers die op CP Limburgse Peel (Loohorst) en op 
Het Meerdal werken of het mogelijk is om meer straatverlichting aan te brengen, het voelt 
niet veilig om hier gebruik van te maken. Dit gevoel wordt onderstreept door de vergadering. 
Marco zal navraag doen bij de gemeente en zal ook contact opnemen met het management 
van CenterParcs voor een breder draagvlak. 
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09. Verlichting OVA 
De OVA wil een aanvraag indienen voor prioriteitsgelden voor de uitbreiding van de 
Kerstverlichting nabij de kiosk. Het gaat om ongeveer 8 lampen. Op dit moment is de 
kostprijs hiervan nog niet bekend. Als deze binnen is zal de dorpsraad hierover beslissen. 
Frank informeert ons hierover. 
 
10. Balgooien 
Er is één stel getrouwd volgens onze informatie, namelijk Dennis en Mieke van der Coelen-
Peeters. Zij gaan samen met het boerenbruidspaar Marijn en Krista Balgooien op de zondag 
na Carnaval, 5 maart vanaf 11.00 uur. 
 
11.  Ingekomen en uitgaande stukken 
De lijst in ingekomen en uitgaande stukken is via de mail verzonden.  
Hier zijn verder geen vragen over. 
 
12. Jaarverslag 
Marco presenteert het jaarverslag van 2016. Een mooie en duidelijke presentatie van allerlei 
projecten die in 2016 gerealiseerd zijn en nog lopen en de nieuwe plannen voor 2017. 
Ook het financieel jaarverslag van 2016 werd gepresenteerd. Complimenten voor het keurige 
verslag, Ruud en Pieter hebben de kascontrole uitgevoerd en goed bevonden. 
 
13. Rondvraag  
Huub Geuijen; Rob en Olga Zijlstra hebben de beslissing is genomen met de Spar te stoppen. 
Hoe gaat de dorpsraad verder met deze mededeling? Met de werkgroep gaan we binnenkort 
hierover weer bij elkaar zitten. Hier zit Jac Philipsen (eigenaar van het pand) ook bij. We 
zullen dan gaan kijken wat voor mogelijkheden er verder zijn. 
Ruud: Peter Reuten heeft net een mail gestuurd naar Ruud inzake de afkoppeling van het 
hemelwater. De gemeente Horst aan de Maas is een samenwerking aangegaan met de 
gemeente Peel en Maas inzake duurzaam waterbeheer. Uitwerking van deze samenwerking 
komt nog. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.21 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 
 
 


