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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. 11-12-2019 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Frank ten 
Doeschate,  
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Frenk Peeters, Mariet 
Roelofs,  
Gasten: Piet Swinkels, Jac Kleuskens, Hay van Lipzig, Piet van 
Lipzig, Peter Janssen en Ger Janssen 
Afwezig m.k.: Huub Geuijen, Pieter vd Homberg, Lisa 
Reintjes, Tom Faessen, Mariet Roelofs 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Stankoverlast Willems Opheldering vragen bij gemeente 

en provincie 
Bestuur 15-12-19 v 

2 Rookoverlast / Smog Stookregels in Het Peelklokje Hay M. 15-12-19 v 
3      

 
 
01. Opening en berichten van verhindering 
Bericht van verhindering van: Huub Geuijen, Pieter vd Homberg, Lisa Reintjes, Tom Faessen, Mariet 
Roelofs. 
 
02. Mededelingen  
Punten worden ingebracht door aanwezigen. 
 
03. Verslag 13-11-2019 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04. Opmerkingen n.a.v. het verslag: 
Punt 7: Frank geeft aan dat de Graafsebosweg te smal is en niet geschikt is voor 
vrachtverkeer in combinatie met de fietsers.  
 
05. Samenwerking DRA en DCA 
Er zijn grote zorgen bij de Dorpscoöperatie qua bestuurlijke bezetting. Er zijn vanavond te 
weinig dorpsraadleden aanwezig om hier over te praten en hier een beslissing over te nemen. 
Op dinsdag 17 december is er weer een vergadering met de werkgroep. Frenk stelt voor 
gewoon te beginnen met samenwerken. 
 
06. Ingebrachte agendapunten 
Jac Kleuskens; Jac heeft bericht van de spoorwegen ontvangen; er komen schermen maar 
deze komen eerder dan gepland. Binnen 6 weken moet er een reactie komen indien er 
wijzigingen aangebracht dienen te worden. Hay vult aan dat er binnenkort een overleg is met 
de gemeente.  
 
Hay van Lipzig, Peter Janssen, Ger Janssen: Zij ervaren veel stankoverlast van 
Mestverwerkingsbedrijf van Willems; Peter geeft aan dat er onderling contact is in de buurt 
over de extreme overlast. De stankoverlast wordt alleen maar erger. Ger geeft aan dat er wel 
contact is met Willems hierover, maar dat hier helemaal niets mee gebeurd. Ger heeft het 
ook door doorgegeven aan het meldpunt stankoverlast. Blijkbaar komt de melding die naar de 
provincie gaat terug bij de gemeente en wordt deze pas later opgepakt. Peter heeft een 
handhavingsverzoek bij de Provincie neergelegd, maar dit wordt steeds uitgesteld met 8 
weken. Er is bijna constant overlast van stank en er wordt niets aan gedaan. 
Hay M. geeft aan dat het goed is om een brief te sturen naar de gemeente en provincie om de 
zorgen uit te spreken namens de dorpsbewoners en wat de oplossing hierin is. Een vraag zou 
kunnen zijn om na te vragen hoeveel meldingen er zijn gedaan. Peter geeft aan dat hij op een 
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dag zeker 5 meldingen heeft gedaan, waarop hij een terugkoppeling krijgt dat de melding 
ontvangen is. Er zal om opheldering gevraagd worden en onze zorgen zullen geuit worden. 
 
Hay Engels: Smog overlast; Als het windstil is blijft de stank van kachels en haarden erg 
hangen in het dorp. Is hier iets aan te doen? Mensen zullen attent gemaakt worden de op 
stookregels in Het Peelklokje. 
 
Er is geluidsoverlast van straaljagers. Dit komt door een oefening van en op vliegbasis Volkel. 
 
Vraag over fietspad wat is de status? Vergunningaanvraag ligt sinds 5 december ter inzage op 
de gemeente. 
 
Piet van Lipzig: Piet ervaart regelmatig overlast van auto’s op de Schiksedijk/Eickhorsterweg 
nabij de knip/versperring. Auto’s rijden constant over de versperring en die rijden erg hard. Is 
er een mogelijkheid dat dit punt aangepakt wordt? Dit is bekend bij de verkeersdeskundige 
van de gemeente en hij komt een keer polshoogte nemen. 
 
Hay M; Wat is het apparaat nabij Jeu de Boulesbaan in het centrum? Onbekend wat dit is…. 
 
Hay heeft een overzicht gemaakt van alle sociale activiteiten in America, de zogenaamde 
sociale kaart. De bedoeling is om de kaart volgend jaar huis aan huis te gaan verspreiden. De 
sociale kaart zal actueel gehouden worden op de site van America. Er zal volgend jaar een 
aanvraag gedaan worden om hiervoor prioriteitsgelden aan te wenden. 
 
Zijn er geen centrale punten meer voor strooizout? Nee, dit doet de gemeente niet meer. 
 
07. Ingekomen en uitgaande stukken 
Stukken zijn door ieder ontvangen. Hier waren geen vragen over. 
 
08. Mededelingen van de voorzitter 
Marco geeft aan dat er verwijzingsborden aangevraagd zijn voor ’t Laefhoes en voor het 
verzetsmonument aan de Griendtsveenseweg. Dit wordt in januari 2020 opgepakt door de 
gemeente. 
 
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst op de gemeentewerf op maandag 6 januari om 19.30 uur. 
 
09. Rondvraag 
Op diverse plaatsen in het dorp heeft men last van ratten. De gemeente doet hier niets aan. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.03 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


