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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. 15-11-2017 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ruud Baltussen, Frank ten 

Doeschate, Pieter v.d. Homberg 

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Mariet Roelofs, Danny van 
Hees 

Gasten: Piet Swinkels, Jac Kleuskens 

Afwezig m.k.: Ellen Jacobs, Tom Faessen 

Afwezig z.k.:  

Notulist: Pieter v.d. Homberg 
 

 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Nieuwbouw Informatieavond plannen Werkgroep 15-12-17  

2 Prioriteitsgelden Beukenhofje Aanvraag indienen Marco 30-11-17 V 

3 Buurtcafé Veiligheid Avond organiseren Ruud, Pieter en Marco 30-11-17 V 

4 Verkeersproblemen Gesprek met gemeente Marco en 2 bewoners 30-11-17 V 

4      

 

 

01. Opening en berichten van verhindering 

Berichten van verhindering van Ellen Jacobs en Tom Faessen. 

Voorzitter heet iedereen van harte welkom. 
 

02. Vaststellen agenda 

Agenda wordt vastgesteld. 

 

03.  Mededelingen en verslag 18-10-2017 
- N.a.v. de elektrische laadpaal vraagt Mariet Roelofs of deze er ook daadwerkelijk komt. Dat 

is nog niet zeker en is afhankelijk van de initiatiefnemer (NUON) of dit rendabel te rekenen is.  

- N.a.v. het valgevaar bij de kiosk worden alleen verbodsborden geplaatst. 

Verslag is verder goedgekeurd. 

 
04.  Mededelingen vanuit werkgroepen en lopende zaken:  

* Wonen / bouwen in America 

Werkgroep (Marco, Hay en Toon) heeft een gesprek gehad met de gemeente, waarbij de 

werkgroep heeft aangegeven dat ze graag het bouwen voor een nieuwe groep willen 

stimuleren. Werkgroep wil hiervoor graag deze winter een nieuwe avond houden voor 

belangstellenden. Er wordt ook gehoopt op een projectontwikkelaar die een aantal huizen wil 
bouwen. Er lijkt grote behoefte te zijn aan betaalbare levensloopbestendige (huur)woningen. 

 

* Geluidsoverlast Spoor 

Op 8 november is er een commissievergadering geweest waarbij Jan Manders namens de 

werkgroep heeft ingesproken. De raad moet goedkeuring geven aan de landschappelijke 
inpassing van de maatregelen (geluidsschermen) die gepland zijn tegen geluidsoverlast van 

het spoor. Gemeente heeft verder geen invloed m.b.t. deze maatregelen. In de komende 

raadsvergadering komt dit onderwerp besluitvormend op de agenda. 

 

* De Peelbergen 
Aan het eind van de commissievergadering is ook gesproken over de ontwikkelingen in plan 

“De Peelbergen”. Toverland gaat uitbreiden, Limburgse Peel wordt helemaal opgeknapt, er 

komt een hotel nabij de Turfhoeve en de Mountainbike Route is in De Schaak is ook in het 

plan opgenomen. 
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05. Dorpscoöperatie America 

Geen bijzonderheden. 

 

06. Prioriteitsgelden voor plan Beukenhofje 

DRA staat positief tegenover de plannen en wil hiervoor € 10.000,00 reserveren. Gelden 
dienen aangewend te worden voor iets tastbaars, dat het algemeen belang dient van America. 

Mocht er nog een goede idee in het kader van het project naar voren komen, dan staat het de 

stichting vrij om aanvullende gelden aan te vragen. De aanvraag zal bij de gemeente 

ingediend worden. 

 
07. Landmark America (door OVA) 

In het bestuur van de OVA zijn ideeën geopperd om een Landmarkt in America te maken, 

bijvoorbeeld een uitkijktoren of kabelbaan, dit om America nog duidelijker op de kaart te 

zetten. Hay Mulders geeft aan dat er in het kader van “800-jaar Horst” ook plannen zijn voor 

America. Mogelijk dat die hier bij aan kunnen sluiten. Van de OVA kon vanavond helaas 
niemand aanwezig zijn om de plannen toe te lichten, het agendapunt wordt daarom 

doorgeschoven naar een van de volgende vergaderingen. 

 

08. America Bruist / Kampioenengala 2017 

Op zaterdagavond 6 januari vindt America Bruist met het Kampioenengala 2017 weer plaats. 

Dit keer zal dit plaatshebben in De Bondszaal. Alle verenigingen zijn aangeschreven om hun 
kampioenen aan te dragen, er mogen ook mensen aangedragen worden die iets bijzonders 

gedaan of gerealiseerd hebben. Dit hoeft niet alleen betrekking op sport te hebben. 

 

09. Ingekomen en uitgaande stukken 

Zie overzichten van ingekomen en uitgaande stukken. 
- Er zijn op de Zwarte Plakweg, Vossenheuvel en Nieuwe Peeldijk in America WhatsApp 

Buurtpreventiegroepen actief. Na aanleiding van de onthulling van een bord in Lottum is het 

idee geboren om een avond te houden over veiligheid in en om het huis en in de buurt. Dit 

zal in de vorm van een Buurtcafé gehouden worden. Marco, Ruud en Pieter zullen dit als 

werkgroepje voorbereiden. 
- Verlichting vanaf voetbalterrein naar de vakantieparken is nogmaals onder de aandacht 

gebracht bij de gemeente. Er wordt opgemerkt dat er sowieso veel lantaarnpalen in het dorp 

kapot zijn of scheef staan. 

- Hay Engels geeft een toelichting over het “Op de koffie” initiatief. Het idee komt vanuit Den 

Haag, dit om mogelijkheden en ideeën, ondersteuning te geven voor initiatieven van en voor 

de zorgverlening. 
- Vanuit het IKL is gevraagd hoe het staat met de ommetjes in het dorp. Het IKL vraagt naar 

initiatieven om deze op te waarderen. O.a. Het Kabroeks Ommetje en Het Turfstekerspad zijn 

opgenomen in de knooppunten wandelroutes. 

 

10. Rondvraag 
- Hay Mulders vraagt aandacht voor het vrachtverkeer in het dorp. Het gaat een keer fout. De 

gevaarlijke situaties nemen hand over hand toe. Hij stelt voor om te gaan turven en foto’s te 

maken, om welke vrachtwagens (bedrijven) het gaat. Het merendeel komt door de 

Nusseleinstraat, maar ook best veel door de Kabroekstraat en Pastoor Jeukenstraat.  

Marco heeft binnenkort, met enkele bewoners, een afspraak met Jeroen Reuser van de 
afdeling verkeer van de gemeente. Dan zal het parkeerprobleem van de Past. Jeukenstraat en 

Nusseleinstraat aan de orde komen. Daarbij ook het probleem met de vrachtauto’s en hoe het 

staat met het fietspad langs de Spoorweg/Hoebertweg. 

Roel Beunen van verkeer is voortaan niet meer werkzaam voor Horst aan de Maas. Zijn taken 

zijn overgenomen door Ton Peeters. 
 

- Op donderdag 21 december is er om 20.00 uur een info-avond in “Aan de Brug” over “800-

jaar Horst” en de activiteiten die America gepland staan. 
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- Op een aantal plaatsen in het dorp zijn de voegen tussen het tegelwerk van het trottoir zo 

breed geworden dat mensen er met de rollator in blijven hangen. Gemeente heeft toegezegd 

om hier iets aan te doen. Gemeente is al aan het inventariseren. 

- Een aantal mensen van het Laefhoês is uitgenodigd door Wonen Limburg om een aantal 

woonzorggroepen te bezoeken, in o.a. Amersfoort. 
- Op vrijdag 17 november zullen de raadsleden burgerinitiatieven gaan bezoeken in de 

gemeente en ze starten in America voor het project Het Beukenhof en de Dorpscoöperatie. 

- Afscheid van de Burgemeester de Rooij is op vrijdag 1 december. Dorpsraad America zal 

hierbij aanwezig zijn. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:40 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


