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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. 16-10-2019 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Huub Geuijen, 
Pieter vd Homberg (later) 
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Frenk Peeters 
Gasten: Piet Swinkels, Jac Kleuskens 
Afwezig m.k.: Frank ten Doeschate, Lisa Reintjes, Tom 
Faessen, Jac Thijssen, Mariet Roelofs 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Wegkanten Graafsebosweg Navraag bij gemeente Ellen 13-11-19 v 
2 Straatlantaarn Zw.Plakweg Navraag bij gemeente Ellen 13-11-19 v 
3 Buurtcafé Integracija Organisatie DRA i.c.m. ? 13-11-19  
4 Kermissen in HadM Navraag bij Maatschap Kermis Marco 13-11-19 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, Lisa Reintjes, Tom Faessen 
Jac Thijssen en Mariet Roelofs. 
 
02. Mededelingen 
- 
 
03. Verslag 11-09-2019 
Verslag wordt verder goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04. Ingebrachte agendapunten 
Hay E. vraagt of er nog een reactie verder is van Willems? Nee, verder geen nieuws 
ontvangen, buiten de inkomende mail van Henk Willems van eerder.  
Wegkanten buitengebied? Vooral bij Graafsebosweg zijn de wegkanten slecht. Navragen bij 
de gemeente of hiernaar gekeken kan worden. 
- Kompaswoningen; Hoe staat het met de bewoning? Er zijn geluiden dat er in de woningen 
meer personen wonen dan de bedoeling is. Dit kan gevaarlijke en ongewenste situaties 
opleveren. Binnenkort is er een overleg met Wonen Limburg waar dit besproken zal worden. 
- Fietspad Hoebertweg; Wat is de status? De voorbereidingen zijn grotendeels afgerond. 
Binnenkort zal er een presentatie plaatsvinden in Aan de Brug door de gemeente.  
- Hay geeft een presentatie over “Dorp zoekt trekkers”. Er is een bijeenkomst geweest op 11-
10-19 in Kleve waar dit onderwerp besproken is. In het voorjaar is er een bijeenkomst 
geweest in Het Beukenhof met Americaanse jongeren tussen de 20 en 25 jaar om te 
brainstormen met als thema “Hoe ziet America er in 2030 uit”. 
- Omgevingswet; Er zijn nu een aantal wetten die ze samen willen gaan voegen. In 2021 
wordt de nieuwe omgevingsvergunning een feit. Er dient dan vooraf een omgevingsdialoog 
plaats te vinden alvorens de aanvraag officieel gedaan wordt. De gemeente is bereid om dit 
per dorp toe te komen lichten. 
- Straatlantaarn Zwarte Plakweg bij Raamweg is niet terug geplaatst na een ongeval, 
navragen bij gemeente of deze teruggeplaatst kan worden i.v.m. veiligheid bij drempel. 
 
Mededelingen van de voorzitter: 
- SAAM; Er zijn diverse ontwikkelingen. Begin juli is er een ledenvergadering geweest bij de 
voetbalclub om te peilen hoe de leden denken over verplaatsen naar Meterik. Een ruime 
meerderheid was hier tegen. Komende zaterdag komt een werkgroep (ledenraad) bij elkaar 
om te gaan kijken hoe nu verder. 
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- DCA is naar uitbreiding aan het zoeken, er worden een aantal mensen benaderd die mee 
kunnen gaan denken hoe nu verder. 
- Nieuw Buurtcafé: Thema wordt Buurtcafé Integracija (integratie arbeidsmigranten) 
 
05. Ingekomen en uitgaande stukken 
Stukken zijn door ieder ontvangen.  
Aanvraag Prioriteitsgeld van BOP voor America Bruist; Doordat de prijsuitreiking ook van de 
Americaanse Quiz er is op deze datum wordt er uitgeweken naar De Bondszaal. Er is een 
aanvraag binnen gekomen om € 500,00 beschikbaar te stellen. De vergadering keurt deze 
aanvraag goed. 
 
06. Rondvraag 
Huub: 18 november is er een dorpsradenoverleg over de toekomst van de kermissen in de 
gemeente Horst aan de Maas. Marco informeert bij voorzitter Maatschap Kermis (Horeca) hoe 
zij hier tegenaan kijken en of zij ideeën hierover hebben. 
 
Volgende vergadering op 13 november begint de vergadering om 19.30 uur, dit i.v.m. de 
presentatie en het overleg over de Skatebaan door Synthese en de gemeente. Andere 
betrokken partijen zoals de school, Jong Nederland, de soos en voetbalclub zijn dan ook 
uitgenodigd. 
 
07. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


