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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. 17-1-2018 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ruud Baltussen, Frank ten 
Doeschate, Tom Faessen, Huub Geuijen 
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels 
Gasten: Piet Swinkels, Jac Kleuskens, Carla en Robert de Zeeuw, 
Danny van Hees, Jac Thijssen (DCA) 
Afwezig m.k.:, Ellen Jacobs, Pieter v.d. Homberg, Mariet 
Roelofs,  
Notulist: Hay Mulders   
 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Buurtcafé Veiligheid Organisatie Pieter, Ruud en Marco 24-01-18 v 
2 Balgooien Organisatie Frank en Marco 18-02-18 v 
3 Verkeer Overleg gemeente en door- 

sturen pres. Stationsstraat 
Marco z.s.m. v 

4 Kabroeksebeek Doorsturen plannen Marco z.s.m v 
5 Prullenbakkenbeleid Dorpsradenoverleg Marco 05-02-18 v 

 
 
01. Opening en berichten van verhindering 
Berichten van verhindering van Ellen Jacobs, Pieter v/d Homberg en Mariet Roelofs. 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.  
 
02. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld, punt OVA wordt (weer) doorgeschoven. 
 
03.  Mededelingen en verslag 13-12-2017 
Verslag is goedgekeurd met dank aan de samensteller.  
Volgende vergadering: Financieel overzicht 2017. De kascontrole gaat plaatsvinden door Ruud 
Baltussen (2e  jaar) en Huub Geuijen (1e jaar) 
 
04.  America Bruist / Kampioenengala 2017 
Organisatie heeft intern geëvalueerd. Men is tevreden over het aantal kampioenen (119 in 37 
prestaties) en over de opzet van de avond. Er was genoeg te eten. Uiteraard zijn er wat 
verbeterpunten. Er is goed aandacht besteed aan alle kampioenen en dat heeft gewoon wat 
tijd nodig. Volgend jaar zeker weer. Goed om door het jaar alert te zijn op kampioenen. Geef 
dit door aan Hay of Marco via kampioenengala@inamerica.nl. 
 
05.  Krachtige Kernen  
Het LaefHoês gaat deelnemen aan het studieproject van de HAN (Hogeschool Arnhem 
Nijmegen), waar activiteiten in dorpen in de grensregio worden bekeken. Het (pilot)project 
heeft als doel om de leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van kleine dorpen in de grensregio 
Nederland/Duitsland te behouden en te versterken. Ook de dorpsraad, de dorpscoöperatie en 
Synthese zijn hierbij betrokken. Wonen/zorgen/leefbaarheid/MKB/vrijwilligers, allemaal 
onderwerpen die meegenomen worden in dit onderzoek. Een van de andere onderdelen is het 
effect van het hebben van een dorpsondersteuner, wat brengt dit voor een dorp op. Op 19 
december is er met de diverse geledingen gesproken over het vervolg en is de overeenkomst 
getekend. De mensen van HAN stellen een actieplan op en op 29 januari gaan we aan de slag 
hiermee.  
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06.  Buurtcafé Veiligheid 
Deze avond is op woensdag 24 januari om 19.30 uur in Aan de Brug. Aanwezig zijn dan 
Politie (criminaliteit), Brandweer (brandveiligheid), Rabobank (internetfraude) en de 
gemeente (verkeersveiligheid). Het wordt een Buurtcafé, waar de 4 partijen eerst een pitch 
houden, waarna de bezoekers zich kunnen aansluiten bij 2 van de 4 onderwerpen.  
Doel is dat de bezoekers naar huis gaan met praktische tips en handreikingen. 
Op het einde van de avond wordt de BuurtpreventieApp nog verder toegelicht door een 
vrijwilliger van Veilig Horst aan de Maas. 
 
07.  Landmark America (door OVA)  
Nogmaals doorschuiven naar de volgende vergadering. 
 
08.  Dorpscoöperatie America 
Jac Thijssen staat stil bij het plotselinge overlijden van Ger van Ginkel, die erg actief was als 
penningmeester van de DCA. Op korte termijn wordt dit zoveel mogelijk intern opgevangen, 
maar voor de langere termijn zal er een aanvulling moeten komen in de coöperatie.  
Jac geeft verder aan dat de subsidie voor de Dorpsdagvoorziening (DDV) toegekend is. Verder 
geen directe mededelingen. 
 
09. Balgooien 
Er is een lijst met mogelijke kandidaten (ca. 5 paren). Deze worden op korte termijn 
benaderd door Frank / Marco ivm het Peelklokje.  
 
10.  Mededelingen vanuit werkgroepen en lopende zaken:  
 
* Geluidsoverlast Spoor 
Onlangs was er overleg met de gemeente over de stand van zaken rond het spoor. Alle 
stukken zijn vanuit de gemeente richting Prorail gestuurd. Er is nogal discussie geweest over 
de geluidsmetingen. Er zullen in ieder geval raildempers aangebracht gaan worden. Er is 
antwoord op de vraag hoe het treinmaterieel getoetst wordt. We zien een toename van vooral 
het zware treinverkeer. Het is belangrijk om klachten door te geven aan Prorail, via 0800-
7767245 of www.prorail.nl/reizigers/contact-publiek en dit ook kenbaar te maken als kopie 
(CC) naar de dorpsraad en/of de gemeente.  
DB Cargo, grootste transporteur op het spoor, heeft aangeboden om een keer tekst en uitleg 
te geven over hun beleid. Datum hiervoor wordt nog gezocht. 
 
* Jeugdoverleg 
Komend jaar wordt er weer de gezamenlijke Koningsspelen georganiseerd op 20 april 2018. 
Onlangs hebben de betrokken verenigingen (Fanfare, Korfbalclub, Tennisclub en 
Paardenvrienden) de voorbereiding hiervoor gehad. 
 
* Verkeer 
Parkeren en te hard rijden op Pastoor Jeukenstraat en Nusseleinstraat is besproken met de 
gemeente, een ambtenaar is onlangs op locatie geweest en heeft situatie samen met een 
aanwonende bekeken. Er komen suggesties om de overlast te beperken. Bestemmingsverkeer 
is oké, maar veel verkeer hoeft hier niet te komen. 
In dit kader wordt ook meegenomen dat er regelmatig schuin overgestoken wordt op de 
parkeerplaats voor de kerk. Dit zal besproken worden met de gemeente.  
Verder is de Nieuwe Peeldijk momenteel helemaal aan gort gereden. Er is nogal wat 
bouwverkeer en dit in combinatie met het natte weer. De routering van zwaar verkeer mbt 
het nieuwe bedrijf loopt via de Kannegietweg en Meteriksebaan. Hier zijn afspraken over 
gemaakt in de vergunning. Goed om dit in de gaten te houden. 
Marco en Huub informeren ons over de plannen bij het station Horst–Sevenum. Marco stuurt 
de presentatie door als hij ze heeft.  
Het fietspad Hoebertweg/Spoorweg laat nog op zich wachten. Het komt er wel. Men wacht 
nog op de Provincie.   
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* Kabroekse beek 
Er is een concept plan van het Waterschap binnen van de te nemen maatregelen. Er staan 
geen verrassingen meer in. De definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden. Er komen in 
ieder geval overal nieuwe knotwilgen. Snoeien vindt plaats door de gemeente (althans tot nu 
toe). Planning uitvoering is voorjaar 2018. Zodra het plan digitaal binnen is, stuurt Marco dit 
door. 
 
11.  Ingekomen en uitgaande stukken 
Lijst met stukken is toegezonden aan dorpsraadleden en zijn verder duidelijk. 
- Werkplaats Zonne-energie. Hier gaan Marco, Ellen, Huub en Mariet naar toe.  
- Mini Conferentie Transformatie door Synthese op 1 febr. in De Zwingel in Melderslo. Marco 
en Hay Mulders gaan hier naar toe.  
 
12.  Rondvraag 
- Carla de Zeeuw vraagt aandacht voor zwerfvuil en ontbreken van afvalbakken bij bankjes, 
zeker in speeltuintjes voor kinderen. Dit is gemeentelijk beleid, als men afval mee kan 
nemen, dan kan men het ook weer mee naar huis nemen. Een motie hierover is bij de 
gemeente ingetrokken, omdat de wethouder tijdens de raadsvergadering heeft aangegeven 
dat hij met betrokken partijen in gesprek zal gaan om te kijken hoe tot een oplossing te 
komen. Marco zal dit punt ook nog meenemen naar het Dorpsradenoverleg. 
- Is er een busverbinding in America? Ja, van kerk naar station Horst-Sevenum. Zie 
www.arriva.nl. De OV-shuttle rijdt alleen op aanvraag. Reserveer tot uiterlijk een uur voor 
vertrek via tel: 0800-0224050 (gratis). 
 
- Hay Mulders geeft info over de Nacht van het Dorp, een activiteit van de St. Brood op de 
Plank en Jong Nederland. Datum 21 april a.s. Later meer hierover. 
- Gemeenteraadsverkiezingen. Het is niet helemaal helder, maar het ziet er naar uit dat er 
een stuk of 4 kandidaten uit America mee gaan doen met de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart a.s.. We wachten af. 
– Aandacht voor de wedstrijd Kern met Pit. Op zaterdag 20 januari staan er 3 initiatieven uit 
America in Grathem om hun project naar de volgende ronde te krijgen: Dorpstuin LaefHoês, 
Project Kunstwerken Straatnamen en Veldschuur Peelmuseum. Succes allemaal. 
 
- Danny van Hees vraagt of er nog een woonavond komt deze winter. De Werkgroep Wonen 
zal dit oppakken.  
- Vraag of er nog nieuws te melden is vanuit SAAM. Er moeten nog enkele zaken goed 
uitgezocht worden, zoals mbt grond en verkeersafwikkeling. Er is een krediet beschikbaar 
gesteld. Onderzoeken lopen en waarschijnlijk komt dit in juli 2018 in de Raad.  
 
- Ruud Baltussen vraagt naar de belangstelling voor het project 800 jaar Horst aan de 
Maas. De bijeenkomst in december was goed bezocht en er zijn een 2-tal werkgroepen 
ontstaan (DAF en Zuringspeel). Binnenkort zal hier een vervolgoverleg plaatsvinden.  
 
13.  Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng,. 


