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p/a E. Jacobs   
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Verslag Vergadering Dorpsraad America,  d.d. 12-09-2018 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Ruud Baltussen, 
Pieter van de Homberg, Huub Geuijen, Tom Faessen, Frank ten 
Doeschate 
Adviseurs: Hay Mulders, Frenk Peeters, Mariet Roelofs 
Gasten: Twan Heuijerjans, Guido Soons, Piet Swinkels, Theo 
Willems, Vincent van Riet, Henk Willems, André Vollenberg, Jac 
Kleuskens, Dhr. Brantsma, Geert Ambrosius, Mart Roelofs, Peter 
Janssen, Ton Derks, Ger Janssen, Paul Janssen, Jan Kleuskens  
Afwezig m.k.: Hay Engels 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Mestverwerkingsbedrijf Zienswijze vergunningaanvraag DRA 15-09-18 v 
2 Huisvesting 

arbeidsmigranten 
Informeren van de buurt DRA 15-09-18 v 

3 Geluidsoverlast Spoor Doorsturen verslag Hay 15-09-18  
4 Groen Perdsvottenbuurt Planbespreking met gemeente Marco 01-10-18 v 
5 Dorpsradenoverleg Doorsturen agenda Marco 15-09-18 v 
6 Omroep Reindonk Reactie doorgeven iz agenda Ellen 15-09-18 v 

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Bericht van verhindering van Hay Engels. 
Marco opent de vergadering, met de mededeling dat hij blij is met het aantal mensen die op de 
vergadering aanwezig zijn. Dit uiteraard met name vanwege het agendapunt over de 
vergunningaanvraag voor het varkens- en mestverwerkingsbedrijf van de familie Willems aan de 
Hoebertweg. Hij benadrukt dat het een informele informatieavond is en dat het niet de bedoeling is dat 
er diepgaand gediscussieerd gaat worden, met name ook omdat er mensen aanwezig zijn die al een 
bezwaar en/of zienswijze hebben ingediend. 
 
02. Vergunning varkens- en mestverwerkingsbedrijf Fam. Willems 
Henk Willems geeft een toelichting op de vergunningaanvraag bij de Provincie Limburg voor 
vergroting van hun varkens- en mestverwerkingsbedrijf aan de Hoebertweg. Hij doet dit door 
op tekening de huidige situatie en de gewenste situatie te presenteren.  
Het plan is om de 4 oude stallen die nu aan de voorzijde liggen af te breken en hier een 
opslagloods met werkplaats en kantoor op te richten. De weegbrug die nu aan de voorzijde 
van de stallen ligt zal naar de zijkant (oostzijde) van het perceel verplaatst worden en dit 
zullen er dan ook 2 worden. Hierdoor zal er ook plaats ontstaan aan de voorzijde voor het 
nieuw aan te leggen fietspad aan de Hoebertweg. Het mestbassin dat nu centraal op het 
perceel is gelegen zal vervangen worden door een nieuw gebouw waarin de mestverwerking 
plaats zal gaan vinden. 
 
Het aantal inritten voor vrachtwagens zal van 2 naar 1 teruggebracht worden. Hiermee hoopt 
de familie dat draaien en wachten van vrachtauto’s op de openbare weg niet meer voorkomt. 
De inrit die het meest richting America ligt zal niet verdwijnen, hier zullen echter alleen 
personenauto’s gebruik van gaan maken.  
De familie gaat de mestverwerking uitbreiden met modernere en betere technieken die zelf 
ontwikkeld zijn en ook inmiddels op andere plaatsen in Nederland worden toegepast. De 
aangevraagde hoeveelheid mestverwerking, 450.000 m3, zal een maximum zijn voor deze 
locatie. Bij nog meer mest zal deze van verder weg gehaald moeten worden en dat is niet 
interessant, kostentechnisch gezien.  
 
Henk geeft aan dat er niet meer vrachtwagen bewegingen zullen komen dan er op dit 
moment vergunt is, namelijk maximaal 118 per dag. Hierover vindt discussie plaats. Volgens 
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vele kloppen de berekeningen hierover niet en zou het aanzienlijk hoger gaan worden, ± 138. 
En dit is exclusief de vrachtwagens die alleen voor de weegbrug komen. 
 
Een gemeenteambtenaar geeft aan dat in deze vergunning de verkeersafwikkeling niet 
opgenomen kan worden. Hij geeft daarbij wel aan dat er over de verkeersafwikkeling wel 
afspraken zijn gemaakt met de ondernemer en dat er door verkeersdeskundigen op dit 
moment naar de situatie wordt gekeken om de toegangswegen zodanig te verbeteren dat er 
voor deze weg gekozen wordt. Dit zal ook goed zijn voor alle andere bedrijven in het 
aangrenzende glastuinbouwgebied “De Reindonk”. 
 
De varkensstallen 5 en 6 op de tekening zijn al vergund in 2013, maar nog niet gebouwd. Er 
wordt aangegeven dat bij bouw van de stallen meer geuroverlast zal ontstaan. De 
medewerker van de provincie geeft aan dat reeds vergunde varkensstal qua geur niet 
gecumuleerd mag worden met de mestverwerking. Bij de nieuwe mestverwerking zal een 
moderne industriële geurwasser gebouwd moeten gaan worden. 
 
Fietspad en vrachtverkeer zullen zich kruisen en daar dient goed naar gekeken te worden. 
Hier kijken verkeersdeskundigen van de gemeente op dit moment naar. Het ontwerp zal voor 
de realisatie worden gecommuniceerd met de omwonenden en de dorpsraad. 
 
De familie Willems wordt door dhr. Vollenberg uit de vergadering gevraagd om af te zien van 
de bouw van stallen 5 en 6, als ruil voor verwezenlijking van de mestverwerking. 
 
De meeste aanwezigen verlaten de vergadering ,de dorpsraad discussieert nog enige tijd 
verder. Afgesproken wordt dat Huub, Ruud en Marco een zienswijze indienen bij de provincie, 
waarin aangegeven wordt dat ons inziens een dergelijke mestverwerkingsfabriek te kort 
tegen de dorpskern aanligt, dat er vermindering van de geuroverlast gerealiseerd moet 
worden, dat bij realisering een deugdelijke weg moet komen voor aan- en afvoer van de mest 
en er een veilige kruising met het fietspad moet komen. De berekening van het aantal 
vervoersbewegingen moet nog eens nagekeken worden, want volgens ons kunnen deze niet 
kloppen. Nog meer verkeersbewegingen in en rond ons dorp worden niet gewaardeerd en 
levert nog meer verkeersonveilige situaties op wat niet wenselijk is. 
 
03. Mededelingen en verslag 18-06-2018 
Frenk Peeters vraagt of er nog ontwikkelingen zijn m.b.t. de huisvestingsplannen voor 
arbeidsmigranten door Van Dijck Groenteproducties. Op het moment dat er nieuws is, dan 
worden wij geïnformeerd. Het College en de gemeenteraad zijn volop bezig met dit 
onderwerp, ook op regionaal gebied. Hay Mulders geeft aan om in contact te blijven met de 
buurt en aan te geven dat er richting de dorpsraad vanuit de gemeente en Van Dijck nog 
niets is vernomen. Dit wordt gedaan. 
Frenk Peeters geeft aan dat er, nu de sportvelden niet op de beoogde locatie gerealiseerd 
kunnen worden, ook gekeken wordt naar samenwerking met een overdekte sportgelegenheid. 
Open sportvelden hebben voorrang. 
Verslag wordt verder goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
05.  Korte update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken indien nodig:  
* Geluidsoverlast Spoor 
Hay Mulders heeft de indruk dat iedere gemeente individueel aan de slag is. Er is weer een 
bijeenkomst geweest waarin is gesproken over de metingen, met name op de piekmomenten. 
Hay stuurt het verslag van bijeenkomst door, daarin ook een interessante link met informatie 
en metingen. Om geluid te weren wordt aan een combinatie van raildempers en 
geluidsschermen gedacht, ook afhankelijk van de wensen van de aanwonenden. Alle wensen 
zijn doorgegeven. Er is ook gesproken over de gezondheidsaspecten (nachtrust i.v.m. geluid, 
trillingen en fijnstof), hiervoor is aangegeven om de GGD erbij te betrekken. Wordt opgepakt. 
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* Verkeer 
Er is een verkeersoverleg geweest. Een verslag hiervan is rondgestuurd. Verkeersmaatregelen 
rondom de basisschool worden in een groter concept meegenomen, waarbij alle scholen van 
de gemeente betrokken worden. Marco zal naar aanleiding van het verslag een reactie geven. 
 
* Kabroeksebeek 
Er is nog geen definitieve goedkeuring voor de plannen door de directie, het dagelijks- en 
algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Begin oktober beslist men op directieniveau, 
daarna het bestuur. 
 
* Krachtige kernen 
Er is onlangs weer een bijeenkomst geweest waarin gesproken is over de rol van de 
dorpsondersteuner in America en werden de onderzoeksresultaten van 2 studenten van de 
HAN gepresenteerd. De positieve invloed die de dorpsondersteuner heeft op de leefbaarheid 
kwam hierin duidelijk naar voren. Het zou een advies zijn voor ieder dorp. 
Op zaterdag 6 oktober is er een gezamenlijke uitwisselingsbijeenkomst met vele andere 
“Krachtige Kernen” in Duitsland. Thema leefbaarheid staat hier dan centraal. Dorpsraadleden 
mogen mee op deze dag. 
 
* Kermis 
Er moet steeds meer moeite gedaan worden om de kermis te houden zoals hij nu is. Marco 
heeft door gesprekken er voor gezorgd dat er nog een tweetal attracties bij zijn gekomen dit 
jaar, die er eerst niet zouden komen. 
Bezoek aan de Kermis loopt ook terug. Er zijn nog maar ongeveer 140 schoolgaande kinderen 
in America. Dit bepaald mede de drukte op de Kermis natuurlijk. 
In Meterik heeft men met eenvoudige middelen ook een leuke kermis opgezet, dat is ook een 
mogelijkheid als het niet meer voldoende kermisattracties zijn. 
Onze eigen acties ter promotie, de Kermiskortingsbonnen, de Kermiskleurplaten- en 
Straatkrijtwedstrijd en de Kermisloterij waren weer een succes. Voor herhaling vatbaar dus. 
 
* 800 jaar Horst 
Het geplande DAF-evenement staat heel goed en hoog aangeschreven bij de overkoepelende 
organisatie. Tijdens dit weekend zal er een kampeergelegenheid voor DAF-eigenaren zijn, 
komt er een afgesloten route van America naar Griendtsveen en een tourroute door onze 
gemeente, zal Het Peelmuseum worden ingericht als een DAF-museum en in Griendtsveen zal 
er ook een tentoonstelling plaatsvinden gericht op De Peel. Hoogtepunt zal het DAF-defilé 
moeten gaan worden langs het woonhuis van Hub van Doorne aan de Past. Jeukenstraat. 
Mogelijk komt er een blijvende herinnering aan Hub van Doorne in America, hoe of wat, daar 
wordt nog over nagedacht. 
Verhalenberg De Zuringspeel zal een theatervoorstelling gaan worden op De Zuringspeel, 
waar al de weggegooide spullen uit onze gemeente die in De Zuringspeel zitten, centraal 
zullen staan. 
 
* Groengroep 
Vrijwilligers uit De Perdsvottenbuurt hebben aangegeven om het groenonderhoud in hun 
buurt op te willen pakken. Met name speeltuin De Poedjesplats is een doorn in het oog van de 
buurt. Zij komen binnenkort met Marco bij elkaar om hun ideeën hierover kenbaar te maken, 
waarna dit met de gemeente opgepakt gaat worden. 
 
* Wonen in America 
Op 19 september vindt er een bijeenkomst voor met name ouderen plaats die interesse 
hebben in levensloopbestendig wonen. Er is een enquête gehouden onder deze doelgroep, de 
uitkomsten daarvan worden dan besproken. We hebben mogelijkheden gekregen van de 
gemeente om iets te ontwikkelen aan de Meister Rongenstraat voor deze doelgroep. 
Geïnventariseerd wordt wie dan ook concreet verder wil op die locatie, zodat we hier een 
groep voor kunnen samenstellen. 
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* Welkomstborden 
Er zijn/worden 4 nieuwe Welkomstborden opgehangen. Er zijn nieuwe securityschroeven 
gebruikt voor bevestiging. Vanaf nu mogen we geen nieuwe borden meer financieren vanuit 
de Prioriteitsgelden. 
 
* Dorpscoöperatie America 
Er zijn nog maar 2 bestuursleden in DCA. Jac Thijssen heeft aangegeven dat hij liever een 
andere voorzitter ziet, hij wil het penningmeesterschap wel aanhouden. 
Er wordt geopperd om de Dorpscoöperatie en de Dorpsraad samen te laten gaan, hier is niet 
iedereen voor. Het zijn 2 verschillende organisaties, met ieder een eigen doelstelling.  
Ellen geeft aan dat zij per 1 januari aanstaande stopt als secretaris als er geen nieuwe 
bestuursleden voor de dorpsraad bijkomen. Aanmelden voor een bestuursfunctie wordt dus 
zeer gewaardeerd. Laten we ook samen blijven zoeken naar nieuwe dorpsraadleden. 
 
* Kunstwerken Meister (Martin) Rongen en Grad Poels 
In de Meister Rongenstraat en Grad Poelsstraat zijn op zaterdag 8 september 2 prachtige 
kunstwerken geplaatst in de vorm van boombeschermers rondom de appel- en notenboom 
van beide oud Americanen. 
 
* Prioriteitsgelden 
Buurtvereniging De Zoompige Hook gaat binnenkort de picknicktafel plaatsen die onlangs is 
aangeschaft via de Prioriteitsgelden. De buurt zorgt zelf voor plaatsing en de onderverharding 
en zal op zaterdag 22 september (Burendag) de tafel officieel in gebruik nemen tijdens hun 
buurtfeest aldaar. 
 
06. Ingekomen en uitgaande stukken 
Iedereen heeft de stukken per mail ontvangen. 
- Er zal een afsluitend evenement van Staatsbosbeheer plaatsvinden, omdat de 
werkzaamheden in De Peel afgerond zijn. De Zwarte Plakweg achter de Middenpeelweg is 
onlangs ook opgeknapt, het is echter onduidelijk waarom hier geen graskeien zijn geplaatst, 
Marco zal dit kenbaar maken tijdens een overleg. Aan het eind van de weg voor De Peel zijn 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Er dient nog een verwijzing naar De Peel aan de Zwarte 
Plakweg gerealiseerd te worden, mensen van buiten vragen zich vaak af waar die Peel nou 
ligt. Hier zijn al ideeën voor. 

- Marco stuurt uitnodiging voor Dorpsradenoverleg nogmaals door, ook zal dan de stand van 
zaken m.b.t. het accommodatiebeleid aan de orde komen. 

- Ellen geeft aan Omroep Reindonk door dat onze activiteiten en besproken zaken in de 
dorpsraadvergaderingen (notulen) in Het Peelklokje te lezen zijn. 

- Er wordt een Honingboom geschonken door de Rabobank aan ieder dorp. Deze zal geplaatst 
gaan worden in de Kloostertuin van ‘t LaefHoês. Naar aanleiding hiervan wordt door Hay 
Mulders gemeld dat er aan de Kerkbosweg 3 beuken gerooid zullen worden, omdat er een 
aantal grote takken spontaan van de boom gevallen waren. Hij heeft de gemeente gevraagd 
of er nieuwe beuken terug geplant kunnen worden. Ook heeft hij aandacht gevraagd de 
beuken die op de speelplaats van school. 

 
07. Vergaderdata  2019 
Onlangs zijn de vergaderdata voor 2019 doorgestuurd. Hier heeft niemand een opmerking 
over. De data zijn: 16-01-19, 13-02-19, 13-03-19, 17-04-19, 15-05-19, 12-06-19, reces, 11-
09-19, 16-10-19, 13-11-19 en 11-12-19. Deze zullen worden gecommuniceerd. 
 
08. Rondvraag 
- Op zaterdag 13 oktober wordt het eerste Repair Café in ‘t LaefHoês gehouden. Op 17 
september is er een informatiebijeenkomst voor met name de beoogde techneuten. 

- Regelmatig komt het voor dat er vrachtwagens voor aan de Griendtsveenseweg aan de 
verkeerde kant voorsorteren. Jac vraagt zich af of dit komt door de belijning. 

- Ontwikkeling van de Kloostertuin en het terras is in volle gang. Hier is vanuit “Kern met Pit” 
al € 1.000,00 voor ontvangen, maar dit is lang niet genoeg. Het project is nu ook 
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genomineerd voor een prijs van € 40.000 vanuit “Wij in de Buurt”. Ons project wordt 
beoordeeld door een jury, maar de nominatie levert op zich al een fijn bedrag op. Via 
voorrondes kan er meegedongen worden voor de hoofdprijs. 

 
09. Sluiting 
De voorzitter sluit om 23:00 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 
 


