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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. 14-06-2017 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Hilske Janssen, Ruud Baltussen, 
Pieter v.d. Homberg 
Adviseurs: Hay Mulders, Danny van Hees 
Gasten: Piet Swinkels,  
Afwezig m.k.: Ellen Jacobs, Hay Engels, Jac Thijssen, Mariet 
Roelofs. 
Afwezig z.k.: Frank ten Doeschate 
Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V
1 Waterpomp Controle op reparatie Piet S. 21-06-17 v
2 Petitie Station Grubbenvorst Tekenen namens DRA Marco 21-06-17 v
3 Kermis Activiteiten in gang zetten Marco en Ine 01-07-17 v
4 Kermisbanners Ontwerp en aanschaf via Prio Marco, Horeca 21-06-17 v
5 Parkeeroverlast P. Jeukenstr. Gesprek met Verkeersdeskundige Marco, Ton P. 21-06-17 V

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Berichten van verhindering van Ellen Jacobs, Hay Engels, Jac Thijssen, Mariet Roelofs. 
Vergadering is op locatie van Blauwbessenland onder genot van hapjes waarin de Blauwe Bes een 
hoofdrol speelt. 
  
02. Vaststellen agenda 
Vastgesteld. 
 
03.  Mededelingen 
Officieel afscheid van Hilske zal tijdens het etentje in september plaatsvinden. 
 
04.  Verslag DR vergadering 17-05-2017 
Pomp op het kerkplein lekt weer, water loopt door, is wel aan gewerkt door gemeente. Piet 
Swinkels kijkt na of het voldoende is gerepareerd. 
Verder notulen met dank aan de notulist goedgekeurd. 
 
05.  Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken.  
Diverse groepen lopen goed en staan inmiddels op eigen benen, vallend onder de 
dorpscoöperatie. Er wordt voorgesteld om alleen bij vragen naar aanleiding van de vooraf 
rondgestuurde updates, hier aandacht aan te besteden. Meerderheid van de vergadering is 
het hier mee eens. 
 
* Bouwen in America 
Aanwonenden en anderen zien graag een trottoir aan de Wouterstraat, mede door de nieuwe 
bebouwing verderop in de straat. Hier is aandacht voor gevraagd bij ambtenaren van de 
gemeente. Van belang is om hier met belanghebbenden afspraken over te maken. Ook de 
Kerkbosweg wordt inmiddels heel slecht (was al niet goed) door toenemen van verkeer van 
bouwwerkzaamheden.  
Het werkt het beste als mensen die zaken constateren aan de weg zelf foto’s maken en dit 
naar de gemeente sturen via Meldingen woon- en leefomgeving op www.horstaandemaas.nl.  
Positief is dat er ontwikkelingen lijken te zijn om op basis van particulier initiatief 
huurwoningen te bouwen. 
 
* Voorzittersoverleg America (DRA, DCA, GCA, AdB en SdB) 
Op maandag 22 mei was er een zogenaamd Dorpenlab, waarbij diverse de voorzitters met 
nog een aantal andere partijen gingen brainstormen over de toekomst van America. Het is 
wenselijk om dit in breder verband verder uit te werken, mogelijk een vervolg op het DOP. De 
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wens voor 2025: America in alle opzichten levensloopbestendig, voor jong en oud met eigen 
voorzieningen en brood op de plank voor ondernemers en bedrijven.  
Hay wil dit graag met voorzitters de komende tijd verder uitdiepen. 
Aantal mensen hadden er meer van verwacht, Hay geeft aan dat een heel belangrijk punt was 
dat vanuit diverse verenigingen de voorzitters in één setting bij elkaar hebben gezeten.   
 
* Kabroeksebeek 
Gaat van start, voor het einde van het jaar moeten de werkzaamheden zelfs klaar zijn. 
In de plannen zijn 1 tot 3 steigertjes opgenomen nabij de Schiksedijk, het waterschap wil hier 
qua onderhoud en juridisch niet verantwoordelijk voor zijn. Gemeente zal dit ook niet op zich 
nemen, dus zal de Dorpsraad op zich moeten nemen. Waterschap wil graag vooraf hierover 
toezegging van de Dorpsraad. Dorpsraad kan zich hier in principe in vinden. 
 
Afkoppelen van hemelwater is nog weinig animo voor, vooral ook omdat er geen positieve 
prikkel is voor eventuele belangstellenden.  
 
06.  Dorpscoöperatie America (DCA) 
Geen bijzonderheden. 
 
07. Dorpsradenoverleg 
Besproken is 800 jaar Horst aan de Maas, er is een werkgroep met commissies, waarbij ook 
aansluiting vanuit andere groepen mogelijk is. 
Station Grubbenvorst is besproken, gevraagd om als dorpsraden de petitie om het station 
toch gerealiseerd te krijgen te ondertekenen. Dorpsraad gaat hiermee akkoord. 
 
08. Kermis 
Marco heeft contact gehad met de kermisexploitanten en Ine Derks-Haegens, de 
voorbereidingen voor de Kermiskleurplaten- en Straatkrijtwedstrijd en Kermisloterij. E.e.a. is 
weer in gang gezet. Wij maken de kermiskortingsbonnen weer en verzorgen de prijzen van de 
activiteiten. 
Het zal de komende jaren steeds lastiger worden om de kermis in stand te houden, 
exploitanten hebben steeds minder animo om naar de kerkdorpen te komen. Hebben geen of 
houden zich niet aan contract om in combinatie met kermis Horst aanwezig te zijn in de 
kerkdorpen. Danny van Hees is bezig met een onderzoek hoe een ander is geregeld in de 
gemeente met betrekking tot de kermis. 
Hay stelt voor om op de hoek van de Gerard Smuldersstraat en Lorbaan met een banner te 
adverteren. Dorpsraad staat hier achter, zelfs op 2 andere plaatsen. Geld voor banner(s) is  
beschikbaar gesteld, als het voor dit jaar niet meer lukt, wordt het in ieder geval voor 2018 te 
realiseren. 
 
09. 40-jarig jubileum Dorpsraad 
I.v.m het ons 40-jarig jubileum zullen we op woensdag 20 september gezamenlijk gaan eten 
om 19.00 uur bij De Morgenstond in Griendtsveen. 
 
10. Onthulling Meister Rongenstraat, 17-06-17 
Is op de sterfdag van Meister Rongen, diverse geledingen uit het dorp zijn uitgenodigd. 
Straatnaambord en info-borden van straten zullen onthuld worden. 
 
11. DB Bestuur / Dorpsraad 
Wens vanuit de vergadering is vooral om jongere leden bij de Dorpsraad te krijgen. Er is door 
een aantal aan mensen gevraagd om bij de Dorpsraad te komen, dit heeft nog niet tot 
aanmeldingen gezorgd. Ieder wordt gevraagd om hier actief in deel te nemen.  
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12. Ingekomen en uitgaande stukken 
Mail van Lei Steeghs n.a.v. parkeren nabij zijn huis. Hij vraagt om dit met paaltjes en 
bloembakken te op te lossen. Voorgesteld wordt om hierover contact op te nemen met de 
verkeersdeskundige van de gemeente, Marco neemt dit op zich. 
Er is een werkgroepje Treinoverlast opgericht dat gesprekken heeft met de wethouder,  Marco 
zit hier ook bij. Ook de gemeente neemt initiatieven richting ProRail. ProRail zelf is echter een 
lastige en stugge organisatie om overleg mee te voeren. Er volgt nog een 
informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. 
 
13. Rondvraag 
Vrachtverkeer op de Hoebertweg neemt steeds meer toe, fietspad wordt steeds belangrijker. 
Hoe staat het hier mee? Toezeggingen zijn gedaan, gelden zijn vrij gemaakt, wachten is nu 
op de Provincie Limburg en de procedurele gang van zaken. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter sluit om 20:40 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 
Aansluitend verzorgt Tom Faessen een presentatie over de Blauwe Bes. 
 


