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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. 18-10-2017 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Ruud Baltussen, 
Frank ten Doeschate, Pieter v.d. Homberg 
Adviseurs: Hay Mulders,  
Gasten: Nadja Vullings (gemeente), Jan Manders, Guy Derks, 
Wiel Haegens en Martîn Rongen, 
Afwezig m.k.: Hay Engels, Mariet Roelofs, Danny van Hees, Tom 
Faessen 
Afwezig z.k.: Jac Thijssen, 
Notulist: Pieter v.d. Homberg 
 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V
1 Prioriteitsgelden Beukenhof Besluitvorming bedrag DRA 15-11-17  
2 Laadpalen Terugkoppeling met gemeente Marco 30-10-17 V
3 Kiosk Terugkoppeling met gemeente Marco 30-10-17 V
4 Kerstverlichting  Aanvraag prioriteitsgelden Bestuur 30-10-17 V
4 Info voor Peelklokje DRA Folder maken Bestuur 31-12-17  

 
 
01. Opening en berichten van verhindering 
Berichten van verhindering van Hay Engels, Mariet Roelofs en Tom Faessen. 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom, speciaal ook aan de aanwezige gasten. 
 
02. Vaststellen agenda 
Binnengekomen aanvraag prioriteitsgelden OVA voor uitbreiding Kerstverlichting op het 
kerkplein wordt toegevoegd aan de agenda. 
 
03.  Mededelingen en verslag 13-09-2017. 
Verslag is goedgekeurd. 
 
04.  Insprekers: 
* Gezondste regio 2025 (Nadja Vullings, gemeente) 
De gemeente Horst aan de Maas streeft er na om in 2025 de gezondste regio te zijn van 
Europa. Allerlei initiatieven zijn er nu die hiertoe moeten gaan leiden. Nadja geeft een kleine 
toelichting hierover en deelt zakjes “snoeptomaatjes” uit voor een gezonde vergadering. Deze 
snackgroenten worden aangeboden door de gemeente Horst aan de Maas en Greenco. De 
gemeente doet dit samen met de Wageningen Universiteit en doet in de regio onderzoek naar 
het stimuleren van gezond snacken. Dit past goed bij de visie van GR2025. Er wordt een 
formulier aan een ieder aangereikt met enkele vragen over hoe men zich voelt voor en na de 
vergadering. Nadja haalt deze vragenlijst aan het einde van de vergadering weer op. 
Uiteraard doet Dorpsraad America graag mee.  
 
* Werkgroep Spoor 
Jan Manders, woordvoerder van de werkgroep, geeft aan dat Prorail verplicht is om aan de 
gevels het geluid te meten, dit mag namelijk maximaal maar 65 decibel zijn. Er zijn in totaal 
28 clusters waar maatregelen genomen moeten worden om het geluid te verminderen. In 24 
clusters dienen maatregelen te worden genomen om het geluid terug te brengen in de vorm 
van raildempers met geluidsschermen. Het is nog maar de vraag of overal het gewenste 
geluidsniveau bereikt gaat worden, waarschijnlijk niet. En het is nog niet duidelijk in welke 
tijdspanne een en ander uitgevoerd gaat worden. Er dienen langs het hele spoor ongeveer 
180 woningen aangepast te worden en er is jaarlijks een budget voor ongeveer 6 woningen. 
Movares heeft geluidsmetingen gedaan m.b.v. een berekeningsprogramma. Bij geen enkele 
woning zijn geluidsmaatregelen genomen aan de gevel. Werkgroep is niet ontevreden over de 
medewerking vanuit de gemeente, maar vindt wel dat de gemeente niet voldoende ageert 
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tegen het rapport van Movares (Prorail). De gemeente heeft ook niet veel mogelijkheden om 
invloed op de plannen van Prorail uit te oefenen in de praktijk waarschijnlijk. Vanuit de 
vergadering wordt de werkgroep geadviseerd om in te spreken bij de commissie- en 
raadsvergadering. 
Rechtstreeks klagen bij Prorail kan alleen per email, bijlages bijvoegen is daar echter helaas 
niet mogelijk. Telefonisch melden van klachten kan ook, maar een beller moet goed beslagen 
ten ijs komen, anders worden klachten weggewoven. 
 
* Stichting Het Beukenhof (Wiel Haegens en Martîn Rongen) 
Om de vijf jaar houdt Toneelvereniging De Vrije Spelers een grote productie en deze keer 
heeft men het plan het Beukenhof als locatie te kiezen. Het Beukenhof bevindt zich echter in 
een zeer vervallen staat m.n. de dierenweide. Daarom is een werkgroep nu bezig een 
opknapbeurt te organiseren. De toneelvereniging heeft ondertussen Stichting Het Beukenhof 
opgericht om e.e.a. onder te brengen. O.a. Arcadis (de vroegere Heidemij) heeft zich al 
verbonden aan dit project en heeft hiervoor ook gelden in het vooruitzicht gesteld met name 
in uren voor o.a. tekeningen en werkvoorbereiding. 
Plan is om naast een voorstellingsruimte ook een ontmoetingsplaats met een open karakter 
voor het dorp te creëren, daarbij tevens een opwaardering van de dierenweide en 
(natuur)speeltuin. Men gaat uit van een tribune voor 150-200 toeschouwers. Bedoeling is dat 
de tribune ook als speeltoestel gebruikt kan worden. Partijen waar tot nu toe mee is 
gesproken zijn allemaal heel enthousiast, om het gehele plan uit te voeren is een budget van 
ongeveer € 200.000,- nodig. 
Vraag vanuit de werkgroep aan Dorpsraad America om te participeren middels inzet van  
prioriteitsgelden. De Dorpsraad staat hier positief tegenover en is ook voornemens om hier 
ook medewerking aan te verlenen. Over de hoogte van de bijdrage zal de Dorpsraad nog 
overleg hebben en komt hier bij de stichting op terug. 
 
 
05.  Mededelingen vanuit werkgroepen en lopende zaken:  
* Wonen / bouwen in America 
Aan de Kerkbosweg wordt flink gebouwd, 7 woningen zijn in aanbouw en de tekening voor 
nog een 2-kapper ligt bij de gemeente, hier blijven dan nog maar maximaal 3 kavels over om 
te bouwen. Op de hoek Wouterstraat/Meister Rongenstraat wordt sinds kort ook de eerste 
woning gebouwd. Er is bij het vrijkomen van huurwoningen heel veel animo om te huren, ook 
bij de Kompaswoningen. Er is een grote categorie jongeren die geen hypotheek kunnen 
krijgen en niet in aanmerking komen voor sociale huurwoning. Zij hebben het moeilijk. 
Gemeente is positief en meewerkend om mee te denken om e.e.a. vlot te trekken. Toon, Hay 
en Marco hebben morgen weer een voortgangsoverleg hierover. 
Er is een werkgroep Meister Rongenstraat/Grad Poelsstraat heeft het plan opgevat om bomen 
te planten voor ter ere van Meister Rongen en Grad Poels. Daarbij wil de werkgroep 
kunstwerken laten maken bij de te planten bomen, hiervoor zal een aanvraag komen voor 
prioriteitsgelden. Ook voor toekomstige straten in dit gebied liggen al namen klaar bij de 
gemeente.  
 
* Electrische laadpalen America 
Dorpsraad heeft een enquête uitgezet via de website en facebookpagina van America. Daaruit 
blijkt een duidelijke voorkeur voor een laadpaal op en/of nabij het kerkplein. Deze locatie zal 
doorgegeven worden aan de gemeente. 
 
* Groengroepen 
Geen nieuws hierover. 
 
* Jeugdoverleg 
Op 27 november is er weer een Jeugdoverleg. Naast de reguliere onderwerpen zal De 
Gezondste Regio 2025 en Op Gezond Gewicht op de agenda staan met als gastspreker Nico 
Freriks. 
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* Kabroeksebeek 
Alle reacties en opmerkingen op de presentatie van de plannen worden meegenomen in de 
uitwerking van de bestektekeningen. Daarna zal het voorgelegd worden aan het dagelijks- en 
algemeen bestuur van Waterschap Limburg. DRA steekt er €10.000 aan prioriteitsgelden in. 
Guy Derks ziet ook graag de brug van de Pastoor Jeukenstraat verfraaid worden. Om dit 
gerealiseerd te krijgen zal er een plan ingediend moeten worden. Guy zal naar voorbeelden 
zoeken en een voorstel doen. 
 
* Verkeer 
Overleg over overlast van parkeren op de Pastoor Jeukenstraat en Nusseleinstraat is nog niet 
geweest. Weer wordt de verkeersoverlast door m.n. het vrachtverkeer in het dorp besproken. 
Dit zal ook weer meegenomen worden het overleg met de gemeente. 
 
07. Accommodatiebeleid 
Zienswijzen vanuit het dorp en werkgroep zijn bij de gemeente ingediend. 
Vanuit werkgroep is bij de gemeente aangedrongen op een gesprek met de gemeente over 
Het Peelmuseum. De gemeente houdt Het Peelmuseum nu buiten het accommodatiebeleid. 
 
08. Dorpsradenoverleg 
Financiering Omroep Reindonk is o.a. besproken. De gemeente en omroep willen een filmpje 
maken over ieder kerkdorp van de gemeente. Vanuit de gemeente en de omroep is het 
verzoek om een gedeelte van deze financiering in te vullen middels prioriteitsgelden van de 
dorpen. DRA is geen voorstander om hier prioriteitsgelden voor in te zetten.  
 
09. Kiosk 
De klimop aan de achterzijde van de kiosk, die door de muur aan het groeien was, is 
verwijderd. De muur zal opgeknapt worden en geïmpregneerd tegen graffiti. 
De gemeente zal er waarschuwingsborden op gaan hangen, dat men niet op het muurtje mag 
klimmen of lopen. 
 
10. Ingekomen en uitgaande stukken 
Zie meegezonden lijst. 
Er is een aanvraag binnen gekomen voor prioriteitsgelden voor uitbreiding van 
Kerstverlichting in het dorp met 8 lampen, m.n. voor de palen op het kerkplein. DRA stemt er 
mee in om hiervoor 50% van het begrootte bedrag exclusief BTW (€ 4.152,00) beschikbaar te 
stellen. Het zou dan dus gaan om € 2.076,00. 
 
11. Rondvraag 
Hay Mulders vraagt aandacht voor de mantelzorgdagen op 10, 11 en 14 november, er is dan 
een leuk programma voor mensen die mantelzorg verrichten en ontvangen. Aanmelding voor 
27 oktober. 
Hay Mulders heeft het infopakketje aangepast dat nieuwe inwoners van America ontvangen 
en vraagt om hier ook iets aan toe te voegen vanuit de Dorpsraad. Dit wordt uiteraard 
opgepakt. 
Ook komend jaar wordt America Bruist weer georganiseerd door Stg. BOP in samenwerking 
met DRA en OVA met inbreng van de verenigingen. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 6 
januari, dit keer in De Bondszaal. 
Ruud vraagt of er nog iets gebeurd met de oude pinautomaat en de kast hieromheen, ziet er 
wat slordig uit zo. Volgens Ellen wordt dit binnenkort een keer verwijderd. 
Frank geeft aan dat de OVA ook financieel zal deelnemen aan de banners die gepland zijn 
rond het dorp om dorpsactiviteiten te promoten. De vraag hiervoor is voorgelegd aan de 
gemeente. Hier zal binnenkort antwoord op gaan komen. 
OVA is verder voornemens om ergens in America een “Landmark” te creëren, een uitkijktoren 
of zo. Dit zal in een van de komende vergaderingen op de agenda geplaatst worden. 
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Gezondste Regio 2025 
Nadja komt de overgebleven tomaatje en de ingevulde formulieren weer ophalen en vraagt 
kort naar de bevindingen. De tomaatjes zijn goed in de smaak gevallen en waren verfrissend 
voor de vergadering. Een goed initiatief, waarvoor dank. De gegevens zullen zo snel mogelijk 
verwerkt gaan worden door de gemeente. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:40 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


