
 - 1 - 

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. 16-05-2018 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Frank ten 
Doeschate, Huub Geuijen, Tom Faessen 
Adviseurs: Frenk Peeters, Mariet Roelofs 
Gasten:Piet Swinkels, Gertie Peeters (Gemeente), Peter Hesp 
Afwezig m.k.: Ruud Baltussen, Hay Mulders, Jac Thijssen, Hay 
Engels 
Afwezig z.k.: Pieter van de Homberg 
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Kermis Organisatie wedstrijden en 

loterij en Kermiskortingsbonnen 
Marco en Ine 13-06-18 v 

2 Reindonk Filmproject Werkgroep formeren Marco en Hay 13-06-18 v 
3 Seizoensafsluiting Uitnodiging sturen Ellen 01-06-18 v 
4      
5      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Berichten van verhindering van Ruud Baltussen, Hay Mulders, Jac Thijssen, Hay Engels. 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom. 
 
02. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld. 
 
03. Mededelingen en verslag 18-04-2018 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04. Mededelingen vanuit werkgroepen en lopende zaken:  
 
* Geluidsoverlast Spoor 
Dinsdag 15-05-2018 is er weer een overleg geweest. Wethouder Driessen zit vol boven op de 
zaak en zal zorgen voor een goede overdracht naar zijn opvolger. Er is een goed overleg 
tussen gemeente, werkgroep en Prorail. Er wordt met name gewerkt aan de geluidsoverlast 
dat door middel van schermen aangepakt gaat worden. Gemeente gaat nu ook vragen of er 
wat aan de trillingen en de fijnstof gedaan kan worden. 
 
* Verkeer bijeenkomst 9 mei 
De bijeenkomst was met Ton van den Hoogen (verkeersdeskundige gemeente) de bewoners 
van de Nusseleinstraat en Pastoor Jeukenstraat om de overlast in het verkeer te bespreken. 
Voorbeelden die genoemd zijn: verkeerd geparkeerde auto’s, veel vrachtwagens door de 
kern, hard rijden door de kern. Een verslag wordt nog toegestuurd door de gemeente. 
 
* Kabroeksebeek  
Het projectplan ligt klaar bij het waterschap en gemeente. Het bestuur van het waterschap 
moet nog beslissen over de voortgang. Over het traject tussen America en Meterik zijn 
schijnbaar nog wat onduidelijkheden. Dat moet eerst opgelost zijn alvorens men kan 
beginnen met het centrumplan. We hopen dat er deze zomer een start gemaakt wordt met de 
uitvoering van de plannen. 
 
* Kermis 
De dorpsraad is voor behoud van de Kermis voor de kinderen van America en wil de Kermis 
aantrekkelijk houden. Daarom organiseren we ook dit jaar weer een Kermiskleurplaten-
wedstrijd voorafgaand aan de Kermis en maken we Kermiskortingsbonnen in samenspraak met de 
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Kermisexploitanten. De kleurplaten kunnen op Kermismaandag ingeleverd worden. Op 
Kermisdinsdag is de Straatkrijtwedstrijd en op woensdag is ’s middags de uitslag van de 
wedstrijden en ’s avonds de succesvolle Kermisloterij. We hopen op deze manier de Kermis 
levendig te kunnen houden. Marco heeft al contact met Ine Derks gehad voor de organisatie. 
De horeca werkt ook weer samen en zullen binnenkort weer bijeen zitten met de buurt. 
 
* Nacht van het Dorp: evaluatie 
Reacties waren erg positief, van de deelnemers en de bezoekers. Ook de organisatie was 
tevreden. Bij de meeste deelnemers kwamen veel bezoekers, bij enkele deelnemers viel de 
opkomst iet wat tegen. De Nacht van het Dorps is zeker voor herhaling vatbaar. Maar volgend 
jaar organiseert werkgroep Brood op de Plank natuurlijk weer een Open Bedrijvendag. 
 
* Reindonk Filmproject 
Voor de zomer gaan we een groep formeren van jeugdigen die een promotiefilm voor America 
gaan maken. Hay en Marco gaan dit verder oppakken. 
 
* Groengroepen 
De nieuwe aanplant aan de Kabroekstraat is niet overal goed uitgevoerd. Ter hoogte van 
huisnummer 44 staan geen goede planten. Dit is doorgegeven aan de gemeente. We houden 
dit in de gaten. 
 
* Jeugdoverleg 
 Notulen zijn hiervan ontvangen. 
 
05. Dorpscoöperatie America 
Jac meldt via een mail dat vorige week het jaarverslag is gepresenteerd. 
Het verslag staat op de website InAmerica.nl/dorpscooperatie. 
De financiële cijfers zijn toegelicht. Verder is op de avond ook een focusgroepgesprek 
gehouden in het kader van het project Krachtige Kernen. 
De Dorpendag van KraKe op 25-04-2018 in America is goed verlopen. Er zijn positieve 
reacties binnengekomen van de HAN docenten en van de overige deelnemers. Al met al wordt 
er veel vrije tijd gestoken in het bedenken en ontwikkelen van het levensloopbestendig 
maken en houden van het dorp. 
 
06. Verfraaiing Zwarte Plak Peel 
De Peel mag meer op de kaart gezet worden en er zijn plannen om de ingang van de Peel te 
verfraaien. Met de buurt, gemeente, dorpsraad en Jan Philipsen is een rondje gemaakt en er 
zijn diverse ideeën naar voren gekomen. Ideeën zoals een duidelijk bewegwijzerings- en 
informatiebord en het plaatsen van een uitkijktoren zijn geopperd. In juni is er een vervolg 
om deze plannen verder te bespreken. 
 
07. Afsluiting seizoen 
We gaan dit jaar naar Natuur- en Informatiecentrum / Pannenkoekenhuis Aan de Drift, waar 
we om 19.00 uur ontvangen worden. Uiteraard gaan we daar dan ook lekker genieten van 
een pannenkoek. Ellen stuurt nog een mail naar alle dorpsraadsleden om zich aan te melden. 
 
08. Ingekomen en uitgaande stukken 
Lijst met stukken is toegezonden aan dorpsraadleden en zijn verder duidelijk. 
 
09. Prioriteitsgelden  
De aanvragen voor de Welkomstborden, Teamshirts Baas van Horst aan de Maas en 
Filmproject zijn in behandeling bij de gemeente, deelt Gertie mee. 
 
10. Repaircafé America 
Er zijn plannen om een Repaircafé op te richten in America. 
De achterliggende gedachte is om het sociale aspect te bevorderen, meer met elkaar in 
contact te komen. Maar uiteraard gaat het er om dat (oude) producten een tweede leven 
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krijgen. Een voorbereidend werkgroepje (Hay Mulders, Jan Driessen, Anita Rongen en Marco 
Hesp) is onlangs gaan kijken in Maasbree, waar dit project al een jaar loopt. 
Waarschijnlijk zal hier een aanvraag voor binnenkomt om prioriteitsgelden op in te zetten. 
 
09. Rondvraag 
Ellen: Wie kan de vergadering van Aan de Brug morgen 17-05-2018 bezoeken? Ellen en Ruud 
zijn verhinderd. Marco gaat vergadering bezoeken. 
Piet: Wegen in buitengebied zijn op veel plaatsen erg slecht, Gertie meldt dat dit het beste 
zelf gemeld kan worden via de site van de gemeente. 
Peter Hesp: In de Hallo komt te staan dat het sportpark waarschijnlijk toch niet op de 
Eickhorsterweg/Schiksedijk komt te liggen. Dit komt doordat het Waterschap te kennen heeft 
gegeven dat het perceel te nat is door de afwatering van het kassengebied van Reindonk. 
Ruud: Wie heeft er zin om donderdag 24 mei een workshop te volgen “Gezonde Voeding” in 
de Laefkeuken. Aanmelden kan bij Ruud. 
 
10.  Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.05 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


