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Verslag Vergadering Dorpsraad America,  d.d. 11-09-2019 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Huub Geuijen, 
Lisa Reintjes, Tom Faessen 
Adviseurs: Hay Engels, Mariet Roelofs, Frenk Peeters 
Gasten: Jac Thijsen, Mien van der Sterren, Jolanda Coolen, Piet 
Swinkels, Peggy Wismans 
Afwezig m.k.: Frank ten Doeschate, Pieter vd Homberg, Hay 
Mulders, Jac Thijssen 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Smiley aanvragen voor 

Kabroekstraat 
Rouleren smiley op Kabroekstraat Marco 16-10-19 v 

2 Wegdek Kabroekstraat slecht wegdek Marco 16-10-19 v 
3 Verkeerscampagne Meerlo Navraag voor America Marco 16-10-19 v 
4 Willems Vraag uit vergadering van emissie  Via mail 

navragen 
16-10-19 v 

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Marco opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in aan de Brug.  
Bericht van verhindering van Frank ten Doeschate. Pieter van de Homberg en Hay Mulders. 
 
02. Mededelingen 
We vergaderen sinds een aantal maanden met een andere structuur, er is geen vaste agenda, alles wat 
ter tafel komt wordt besproken. 
 
03. Verslag 12-06-2019 
Verslag wordt verder goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04. Ingebrachte agendapunten 
Jolanda vraagt of de punten betrekking hebben op het dorp. Alles kan ingebracht worden in 
de vergadering, de dorpsraad behartigt de belangen in algemeen belang van het dorp. 
Jolanda brengt het punt verkeersveiligheid aan, in de kom wordt vrij hard gereden. De apps 
Mijn Gemeente en Buiten Beter zijn handige apps om klachten over gemeentelijke zaken door 
te gegeven, zo ook zaken die betrekking hebben op verkeersveiligheid. 
In Meerlo loopt sinds kort een campagne die door buurtbewoners in samenwerking met de 
gemeente is opgezet. Deze is ook interessant voor America, navragen hoe deze campagne in 
America ook gelanceerd kan worden. 
 
Mededelingen van de voorzitter: 
- Aankondiging van vergunningswijziging van Willems, deze brief is rondgestuurd naar de 
dorpsraadleden. Er wordt gesproken over 90% emissiereductie, is dit van de huidige situatie 
of van de nieuwe situatie, vraagt Hay E. Deze vraag wordt gesteld aan Henk Willems via de 
mail. 
- Fietspad Hoebertweg: Piet vraagt wanneer er weer een bijeenkomst komt waar meer 
informatie komt. Huub geeft aan dat hij samen met Marco en Mariet op 22 augustus bij 
gemeente is geweest hierover. Er is volop gewerkt aan de plannen voor het fietspad. Vooral 
de technische aanpassingen aan o.a. de stroomkabels en het aanpassen van de sloot hebben 
het proces wat vertraagd. Maar in oktober zouden de plannen klaar moeten zijn. Er is contact 
geweest met alle aanwonenden. In oktober of november zal er een dorpsbijeenkomst zijn, 
waar de stand van zaken gepresenteerd zal worden. Datum is nog niet bekend. 
- Lantaarnpalen Lorbaan, Gerard Smuldersstrat, Peelheideweg, Laagheideweg, Meteriksebaan 
zijn aangelegd. Hier zijn we als dorp erg blij mee, de aanhouder wint. 
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- Huisvestiging arbeidsmigranten Eickhorsterweg: de gemeente heeft een vergunning 
verleend die ondertussen echter weer ingetrokken is. De buurt en de dorpsraad hadden een 
zienswijze (bezwaar) ingediend en de gemeente heeft daarop de vergunning ingetrokken. 
De dorpsraad is benaderd door de gemeente om de zienswijze weer in te trekken, daar de 
vergunning door de gemeente ingetrokken is. 
- Mien van der Sterren, vraagt waarom er een bank staat op Graafsebosweg en vlakbij nog 
een bank. Waarom daar zo kort bij elkaar en bij de Kamiël van de Piël en Rowwen Hèze Put 
geen banken. Daar komen ook heel veel fietsers en wandelaars die even willen rusten. Kan 
daar geen bank bij komen? Bank bij de Graafsebosweg is vanuit een particulier initiatief 
geweest destijds. 
En wie doet het onderhoud bij de Kamiël van de Piël en de Rowwen Heze Put, wie is hier 
verantwoordelijk voor? Er mag wel eens onderhoud gepleegd worden. Huub vraagt dit aan 
Jan Philipsen van CEZP. Zij zijn de initiatiefnemers hiervan.  
- Huub meldt dat het verzetsmonument aan de Griendtsveenseweg door de gemeente 
opgeknapt gaat worden binnenkort. 
- Ellen: Folders van Kern met Pit zijn binnengekomen, ze worden achtergelaten in Aan de 
Brug. 
- Ine Derks is benaderd om de idee rondom het verfraaien met bloembakken rond de kerk uit 
te werken. Gemeente is bereid hierover mee te denken. Ine gaat hiermee aan de slag.  
- Guy Derks gaat nadenken om de brug te verfraaien aan de Past Jeukenstraat, hij komt hier 
op terug bij ons. 
- Huub geeft aan dat het buitengebied nieuwe grotere containers krijgt om groenafval aan te 
leveren. Deze worden voortaan 1x per week in het buitengebied geleegd. 
- Marco: Er is een mailing rond gegaan m.b.t. de skatebaan. Synthese heeft in opdracht van 
de gemeente een onderzoek hierna gedaan. De resultaten zullen besproken gaan worden op 
13 november om 19.30 uur. 
- Dorpsradenoverleg: Wie kan deze vergadering maandag a.s. bezoeken? Huub gaat deze 
vergadering bezoeken. De nieuwe Omgevingswet wordt hierin o.a. besproken. 
- De dorpcoöperatie wil meer gestalte krijgen, ze willen en moeten sterker worden. In de 
vergadering wordt er gebrainstormd over hoe we dit verder eventueel kunnen oppakken. 
- Kermis is goed verlopen, de kermisexploitanten zijn redelijk tevreden. 
- Ideeën over het organiseren van een nieuw Buurtcafé zijn welkom. Idee van Peggy is van 
hoe staan we in America over 20 jaar.  
- Mariet vraagt hoe het staat met de woningen die voor starters gebouwd gaan bouwen. De 
bijeenkomst was druk bezocht door jongeren, maar bleek dat de jongeren er vanuit gingen 
dat er goedkopere woningen gebouwd gingen worden. 
Ook Huub vult aan dat er te weinig gedaan wordt voor starters, de jongeren trekken weg uit 
het dorp doordat er geen betaalbare woningen gebouwd worden. Het gaat hier om een 
bouwproject van Bouwmij Janssen. Zij vragen gangbare prijzen voor de woningen die 
aangeboden worden. Wij zouden ook graag goedkopere woningen zien natuurlijk. 
 
05. Ingekomen en uitgaande stukken 
Stukken zijn door ieder ontvangen.  
 
06. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
07. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.20 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


