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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. 14-03-2018 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ruud Baltussen, Frank ten 
Doeschate, Tom Faessen, Huub Geuijen 
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Mariet Roelofs 
Gasten: Robert de Zeeuw,  
Afwezig m.k.:, Ellen Jacobs, Pieter v.d. Homberg, Jac Thijssen 
Notulist: Hay Mulders   
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Herstelwerkzaamheden 

stoepen in het dorp 
Zouden opgepakt worden 
door de gemeente (navragen) 

DRA 18-04-18 v 

2 Verkeersoverlast centrum  Verkeersbijeenkomst centrum 
organiseren, 09-05-18 

Marco en Ruud 18-04-18 V 

3 Zebrapad bij school  Navragen voortgang Marco bij gemeente 18-04-18 v 
4 Dorpsfilm Reindonk Navragen financiën Marco 18-04-18 v 
5      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Berichten van verhindering van Ellen Jacobs, Pieter v/d Homberg en Jac Thijssen. 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom. Frenk Peeters zal voortaan vaste bezoeker zijn namens 
CDA, dit i.p.v. Danny van Hees. 
 
02. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld, punt OVA wordt (weer) doorgeschoven. 
 
03.  Mededelingen en verslag 17-01-2018 
Verslag wordt goedgekeurd.  
 
04.  Evaluatie Buurtcafé Veiligheid, 24-01-2018 
De avond was helaas niet druk bezocht, 6 gasten en 8 gasten (sprekers). Het was wel een 
zeer interessante bijeenkomst. Veel goede tips gekregen. Soms wat tegenstrijdig, politie zegt 
“deuren en ramen goed sluiten”, van de brandweer zegt “niet te goed sluiten, je moet er ook 
makkelijk uit komen”. Er zijn wat afspraken gemaakt m.b.t. de verkeersveiligheid rond de 
school. Ook is er een Buurtpreventie Whapsappgroep aangemaakt bij de Kerkbosweg.  
Ook is er een brief rondgegaan van Nextdoor. Een sociaal netwerk platform op dorpsniveau. 
Hier doen steeds meer mensen aan mee. Lijkt op een soort Dorpsfacebook, waar van alles op 
gepost kan worden. 
 
05.  Evaluatie Balgooien 
Gelukkig weer eens wat meer echtparen die deelnamen, namelijk 6 inclusief het 
boerenbruidspaar. Veel enthousiaste deelnemers en vangers. Goed weer en erg gezellig. 
Foto’s staan op de website. We houden de aanstaande paartjes weer in de gaten. Graag ook 
tijdig doorgeven aan DRA. 
 
06.  Onthulling dorpsschilden De Locht, 01-04-2018 
In Museum De Locht vindt op 1 april de onthulling plaats van dorpsschilden, die op de oude 
Horster kiosk geplaatst worden. Deze kiosk komt bij De Locht te staan. Onthulling is op 1e 
Paasdag om 14.00 uur. Vooralsnog zijn er geen mensen, die hier naar toe gaan.  
 
07.  Landmark America (door OVA) 
Kan voorlopig van de agenda. We wachten af of er nog een keer op teruggekomen wordt.  
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08.  Dorpscoöperatie America 
Geen bijzonderheden te melden. Men is wel op zoek naar een nieuwe penningmeester. Het 
verzoek is om mee te helpen zoeken. Op 7 mei is er weer de gebruikelijke jaarvergadering.   
 
09. Jaarverslag 
Marco laat ons zien wat er in het afgelopen jaar 2017 allemaal aan de orde is geweest in de 
dorpsraad. Weer een indrukwekkend aantal zaken. Ook het financiële jaarverslag werd 
bekeken. E.e.a. was weer duidelijk en door de kascommissie (Ruud en Huub) goedgekeurd.  
 
10.  Mededelingen vanuit werkgroepen en lopende zaken:  
* Geluidsoverlast Spoor 
Onlangs is er een overleg geweest met de gemeente en met een bestuurder van DB Cargo, 
die ons de ins en outs verteld heeft rond het goederenvervoer op de Nederlandse 
spoorwegen. Zij voldoen aan de gestelde richtlijnen en in principe zouden alle vervoerders 
hier aan moeten voldoen. De toegestuurde info zal als bijlage toegevoegd bij dit verslag.  
De andere plannen van Prorail gaan vooralsnog gewoon door.  
 
* Krachtige kernen 
Er zijn contacten met studenten en docenten van HAN en we zijn op zoek naar focusgroepen, 
waar ze mee in gesprek zullen gaan. Op 25 april is er in America een Dorpendag gepland, 
waar mensen uit de andere dorpen (ook vanuit het Duitse) op bezoek komen om zaken uit te 
wisselen. 
 
* Verkeer 
- Slechte afwerking van opengebroken stoepen is een algemene klacht. Hier zijn al meldingen 
over gedaan bij de gemeente. Die zou dit in 2018 oppakken. DRA zal navragen wat de stand 
van zaken hiervan nu is. 
 
- De snelheidsaanduider (smiley) op de Nusseleinstraat is weer operationeel. Dit heeft 
nauwelijks invloed op het rijgedrag in zijn algemeen.  
 
- De verkeers- en parkeerproblemen in het dorp zijn weer opgepakt door de gemeente (Ton 
Peeters en Ton van den Hoogen), die samen met Huub en Marco de situatie weer eens 
bekeken en besproken hebben. Er is gevraagd om toch weer de oude borden op enkele 
plaatsen terug te plaatsen: Verboden te parkeren.  
Mogelijke oplossingen zijn om bij de verhogingen iets visueels aan te brengen. Verder kan er 
ook een zebrapad gemaakt worden bij de Dagwinkel en bij Basisschool De Wouter.  
Ook het schuin oversteken van het plein is ook besproken, maar hier is geen echte goede 
oplossing voor. Wellicht enkele “varkensruggen” in de midden leggen. 
De gemeente wacht op een reactie van ons om een bewonersbijeenkomst te organiseren. 
Voorstel is om dit op 9 mei te doen om 19.30 uur in Aan de Brug. De vraag is primair gericht 
op de kern van het dorp. Bewoners worden uitgenodigd. 
 
* Kabroeksebeek 
Geen nieuwe ontwikkelingen. We zitten op de laatste nieuwe tekeningen te wachten. Planning 
is om dit voorjaar te starten met de werkzaamheden. Er komt nog een infoavond voor de 
bewoners.  
 
11. Omroep Reindonkproject 
Er is een gesprek geweest met de directie van Omroep Reindonk over een op te starten 
filmproject, waar van ieder dorp een leuke film gemaakt zou kunnen worden. Het is zeker een 
goed idee. We zijn er op uitgekomen om samen met jongeren een filmidee over America uit 
te werken. Er zou een bijdrage vanuit de Reindonk komen en een bijdrage vanuit de 
prioriteitsgelden om iets leuks te maken. Het doel is om een promotiefilmpje van het dorp te 
maken. Het is in ieder geval een leuk project om de jongeren te doen.  
Misschien ook goed om de senioren er ook bij te betrekken.  
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We gaan akkoord om dit verder op te pakken en de bijdragen vanuit prioriteitsgelden hiervoor 
beschikbaar te stellen. Marco vraagt na om welk bedrag het precies gaat.  
 
12. Kunstproject Meister Rongen/Grad Poelsstraat 
De kunstenaar heeft de ontwerpen zover klaar. We zijn nog bezig om de benodigde financiën 
bijeen te krijgen. Dit verloopt nog niet zo vlot. Zodra dit rond is zal de opdracht verstrekt 
worden aan kunstenaar Sjer Jacobs. De geplande datum van 31 maart is naar achteren 
verschoven.  
Vanuit het DB is er een voorstel om vanuit de eigen middelen een bijdrage te doen aan dit 
project. De vergadering gaat akkoord met een bedrag van € 250,-. Dit kan uit de pot 
“America dát stiët”. 
 
13.Aanvraag prioriteitsgeld shirts Baas Horst aan de Maas 
Aanvraag van € 405,30 is akkoord bevonden door de leden van de dorpsraad en zal als 
zodanig doorgegeven worden aan de aanvragers. We wachten nog op de goedkeuring van de 
gemeente.  
 
14.  Ingekomen en uitgaande stukken 
Lijst met stukken is toegezonden aan dorpsraadleden en zijn verder duidelijk. 
- Nacht van het Dorp: er zijn veel opgaven (28) op 15 verschillende locaties met veel variatie. 
De samenwerking tussen JongNL en de St. BOP liep al goed en door de Afterparty met Pigtail 
is ook OJC Cartouche aangehaakt. Ook de dorpsraad zal een standje inrichten in Aan de Brug. 
- Sjaak Sluiters stuurde en document over de veranderende rol van de dorpsraden en 
wijkcomités in veranderende gemeenschappen. Voorstel is om dit ook door te sturen naar de 
Krake-werkgroep.  
 
15.  Rondvraag 
-Ruud Baltussen: Tijdens het dorpsradenoverleg heeft de gemeente (Ger van Rensch) een 
waardebon voor één of meer vlaaien cadeau gedaan, dit als bedankje voor de organisatie van 
het accommodatieonderzoek en onze inzet hiervoor. We gaan die bon zeker een keer 
verzilveren. 
- Hay Engels: Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De vraag is of de dorpsraad 
dan ook verandert. Tom Faessen en Huub Geuijen zijn nieuw in de dorpsraad. Er is wel een 
uitbreiding nodig in het DB van de dorpsraad. Iedereen hier graag over nadenken. Twee 
bestuursleden is echt te weinig. 
- Hay Engels: Op 28 maart is er een algemene ledenvergadering van de VKKL en Spirato. Hier 
val men uiteindelijk over te gaan tot een fusie van beide organisaties. 
- Hay Engels: Voor het Sportpark America/Meterik er is een voorbereidingskrediet 
beschikbaar gesteld door de gemeente. Er wordt op dit moment voorbereidend gewerkt door 
diverse werkgroepen, e.e.a. moet nog door enkele molens. De neuzen staan wel in dezelfde 
richting.  
- Hay Mulders: De voltooiing van de serre aan ‘t LaefHoês nadert. Hay legt uit hoe dit proces 
is verlopen en verder zal verlopen. De AED kast zal verplaatst worden op de nieuwe in-night 
delivery. Een verwarmde kast kan aangevraagd worden bij de gemeente. 
- Hay Mulders: De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Veel succes aan alle 
Americaanse kandidaten toegewenst. Hopelijk worden we goed vertegenwoordigd in de 
nieuwe raad.  
 
16.  Sluiting 
De voorzitter sluit rond 22:30 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


