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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. 16-01-2019 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Huub Geuijen, Ruud 
Baltussen, Frank ten Doescate, Tom Faessen, 
Adviseurs: Hay Engels, Hay Mulders,  
Gasten: Jac Thijssen, Jac Kleuskens, Leen Raedts, Piet Janssen, 
Peter Hesp 
Afwezig m.k.: Pieter van de Homberg, Mariet Roelofs, Frenk 
Peeters 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Verlichting rond Lorbaan Informeren bij gemeente Ellen 31-01-19 v 
2 Snelheid Wouterstraat Informeren bij gemeente Marco 31-01-19 v 
3 Spiegels Caeciliapad Informeren bij gemeente Marco 31-01-19 v 
4 Parkeer verbodsbord Informeren bij gemeente Marco 31-01-19 v 
5 Bruggetje Kabroeksebeek Uitzoeken eerdere plannen Hay en Leen 13-02-19 v 

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Marco opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Bericht van verhindering van Pieter van de Homberg, Frenk Peeters, Mariet Roelofs 
 
02. Vaststellen agenda 
Kennismakingsbezoek raadleden aan America wordt toegevoegd aan de agenda. 
 
03. Mededelingen en verslag 12-12-2018 
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04.  Korte update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken indien nodig:  
* Verkeer 
Informeren bij de gemeente wat de status is van verlichting langs de Gerard Smuldersstraat, 
Lorbaan, Peelheideweg en Laagheideweg. 
Piet Janssen meldt dat de borden van de bebouwde kom zijn verplaatst richting i.v.m. de 
nieuwe woningbouw aan de Wouterstraat. Verkeer uit de richting van de Midden Peelweg 
komt daar nu met hoge snelheid het dorp komt in. De buurt heeft gezamenlijk dit probleem 
bij de gemeente gemeld en de buurt vraagt of de dorpsraad dit ook kan melden. Is er een 
oplossing voor, een snelheid remmende maatregel? Wordt ook nagevraagd bij gemeente. 
Hay Engels vraagt of er bij Caeciliahof nabij kerkhof in de bocht een spiegel geplaatst kan 
worden, zou ook bij het muurtje kunnen voor de veiligheid. 
Peter Hesp geeft aan dat de parkeer verbodsborden niet echt werken. Bij hem voor de deur 
zou nog een dergelijk bord komen, maar dat hangt er nog niet. Ook dit melden we bij de 
gemeente. 
 
* Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten door Van Dijck 
Korte weergave van standpunt Dorpsraad door gemeente inz. Huisvestiging van tijdelijke 
arbeidsmigranten. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend, er mogen max. 300 
tijdelijke arbeidsmigranten voor een periode van max. 10 jaar worden geplaatst op het 
perceel belendend aan het bedrijf. 
 
* Groengroepen 
Frans Wismans gaat vanaf dit jaar het groen op het Turfstèkersplein en de Nusseleinstraat 
bijhouden, hij deed dit al op de Diepe Kuilenstraat. 
In de vergadering van 13 februari zal Jos Claessens een presentatie houden over Stichting 
Landschap Horst aan de Maas. 
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* Bezwaarschrift ingediend iz Huisvesting arbeidsmigranten aan Eickhorsterweg 
Op 27 december is er bezwaarschrift namens de dorpsraad uitgegaan m.b.t. de plannen voor 
permanente huisvesting van arbeidsmigranten aan Eickhorsterweg. Een ontvangstbevestiging 
hebben we hiervoor ontvangen. We zullen uitgenodigd worden voor een omgevingsdialoog 
waar ook de buurt bij uitgenodigd zal worden. 
 
* Wonen in America 
Op 7 januari heeft de groep senioren weer bij elkaar gezeten voor het gezamenlijke 
bouwproces aan de Meister Rongenstraat. Keuze voor de bouwvorm en bouwlocatie is 
ondertussen gemaakt. Nu gaat Toon verder met tekenen aan een mooi ontwerp, waarna de 
vervolgstappen waarschijnlijk snel genomen kunnen worden. 
 
* Sportaccommodaties (SAAM en binnensport). 
Op 9 januari is er een bijeenkomst geweest in Meterik m.b.t. de plannen van SAAM voor een 
gezamenlijk sportpark. Alle leden van beide clubs, dorpsraden waren voor deze avond 
uitgenodigd. Elbert Joosten heeft het hele proces gepresenteerd aan het publiek. Ook de 
wethouder Han Geurts was aanwezig op deze avond. De aangewezen locaties blijken niet erg 
geschikt te zijn bij nader inzien. Het was een erg roerige avond, de emoties liepen op. 
De voorkeur van B en W is om een sportpark te realiseren op en bij het bestaande sportpark 
in Meterik. De clubs gaan terug naar de leden om te bekijken wat de mogelijkheden zijn of 
een gezamenlijk park tussen de twee dorpen of toch een sportpark op een bestaand locatie. 
In maart worden de standpunten van de verenigingen bepaald en dan wordt er verder 
gekeken hoe nu verder. 
 
* Kabroeksebeek 
Sinds anderhalve week wordt er volop gewerkt aan de beek. De twee bochten zijn in de maak 
en een flink aantal bomen zijn al gerooid. Het verloopt voortvarend. De planning is dat alle 
werkzaamheden klaar zijn voor 15 maart 2019. 
Leen vraagt of het mogelijk is om een bruggetje te realiseren tussen de Lisdodde en de 
Doenssenstraat. Samen met Hay gaan ze de tekeningen van 10 jaar geleden erbij zoeken en 
in de buurt navraag doen of het gedragen wordt om een bruggetje te gaan realiseren. 
 
05. Dorpscoöperatie America 
De projecten binnen de dorpscoöperatie hebben in 2018 goed gedraaid.  
In het bestuur zijn er wat problemen, Jac is voorzitter en penningmeester van de 
dorpscoöperatie, maar hij stopt per 1 mei 2019 als voorzitter. 
 
06. America in 2030 
Door Ben van Essen is een toekomstvisie geschreven, America in 2030. Op 7 februari wordt 
er een avond georganiseerd voor jongeren die in het dorpsdagboek hebben geschreven om 
hun ervaringen uit te wisselen. Er zijn een 40-tal jongeren aangeschreven. Synthese gaat 
deze avond begeleiden. 
 
07. Balgooien 
Er zijn waarschijnlijk een 5-tal stellen die willen gaan balgooien. 
Frank geeft aan te willen stoppen met het organiseren van het Balgooien. Hij vraagt de 
vergadering of er een opvolger is die de organisatie op zich wil nemen. Huub neemt de taak 
van Frank over. 
 
08. Kennismaking met de raad- en burgerraadsleden op 8 februari. 
Tussen 13.00 en 14.30 uur komen ze in America langs om allerlei projecten te bekijken. 
Huub, Marco, Ruud en Ellen gaan een programma in elkaar zetten voor deze bijeenkomst. Op 
korte termijn komen zij bij elkaar. 
 
08. Ingekomen en uitgaande stukken 
Ruud gaat mee naar het dorpsradenoverleg op 11 februari. 
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09. Functioneren Dorpsraad America 
Op 17 januari is er een voorbereidende bijeenkomst gepland om het functioneren te 
bespreken.  
 
10. Rondvraag 
Hay Engels geeft aan dat de vergadering te lang duurt, dit is een punt wat meegenomen kan 
worden in het overleg van 17 januari. 
Piet Janssen geeft aan dat hij als toehoorder de vergadering heeft bijgewoond en het 
interessant heeft bevonden. 
Hay M. geeft aan dat er weer meerdere klachten zijn binnen gekomen over overlast van 
hondenpoep en zelfs precies op een plaats waar de hondenpoepzakjes te verkrijgen zijn. 
Zaterdag 19-01-19 is de uitreiking van de Kern met pit waar 3 projecten uit America de prijs 
gaan ophalen: De Kunstwerken van Meister Rongen en Grad Poels, De Kloostertuin en Het 
Peelmuseum. 
75 jaar Bevrijding; er is contact geweest met Oud America. Op 22 en 23 november is het plan 
om iets op te zetten om de bevrijding van America te vieren. 
Peelklokje zit aan de max qua aantal pagina’s. Het plan ligt er om een bewaarboekje te 
maken, waar de maandelijkse vaste dingen die nu in het Peelklokje staan, in komen te staan. 
Dit zal het Peelklokje ontlasten, waardoor er meer ruimte ontstaat in het Peelklokje. 
Ruud, er is een nieuwe WhatsApp groep in de lucht: “Kom der beej”. De tweede activiteit 
“samen naar de film” is al gepland. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


