
 - 1 - 

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. 15-01-2020 
 

 

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

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Notulen 11-12-19 Aanpassen Marco 31-01-20 V 
2 Overlast spoorwegen Navraag voor toelichting Hay 12-02-20 V 
3 Balgooien Bruidsparen benaderen Huub 12-02-20 V 
4      

 
 
01. Opening en berichten van verhindering 
Bericht van verhindering van Ellen Jacobs. 
Wij staan een minuut stil bij het overlijden van dorpsraadlid Frank ten Doeschate die op maandag 13 
januari plotseling is overleden. Frank was vanaf 2006 actief in onze dorpsraad. Onze gedachten en 
condoleances gaan uit naar de familie en vrienden van Frank. 
 
02. Mededelingen  
Punten worden ingebracht door aanwezigen. 
 
03. Verslag 11-12-2019 
Bij de gasten is abusievelijk Hay van Lipzig als Mart van Lipzig vermeldt. Dit wordt aangepast. 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04. Opmerkingen n.a.v. het verslag: 
Er is n.a.v. het besprokene over de dorpscoöperatie door de groep ‘Doorontwikkeling 
Dorpscoöperatie’ gebrainstormd over het vervolg. Hierbij is naar voren gekomen dat met 
name uitbreiding nodig is van het bestuur. Huub Geuijen is vanuit de Dorpsraad voortaan de 
afgevaardigde in onze Dorpscoöperatie. Daarnaast hebben een nog aantal mensen tijdelijk 
zitting genomen. Er is echter vraag naar een langdurige oplossing, met name zoekt men een 
voorzitter en penningmeester, liefst ook van een jongere generatie. Pas als het bestuur staat 
wordt er verder gewerkt aan de uitwerking van een nieuwe visie en activiteiten. 
 
05. Vergunningaanvraag Mestverwerkingsbedrijf Willems America 
Ger Janssen heeft met een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken en zij hebben alle 
aanwonenden van de Hoebertweg, Nieuwe Peeldijk en Hofweg bezocht en gesproken om te 
onderzoeken of er meegewerkt wil worden aan een zienswijze tegen de overlast van de 
uitbreiding van het mestverwerkingsbedrijf van Willems. Een heel groot gedeelte van de 
aanwonenden bleken niet op de hoogte van de uitbreidingsplannen het bedrijf. Heel veel 
mensen zijn wel blij met het initiatief vanuit de buurt met aandacht voor de geuroverlast. Hij 
geeft ook aan dat hij hierin een actievere rol vanuit de dorpsraad had verwacht en geeft aan 
dat de situatie nu voor bovengemelde buurt gelijk is aan de situatie indertijd bij Scarabee. 
Vanuit de gemeente Horst is het aangegeven dat er 20 gerichte klachten in 2019 
geregistreerd zijn, bij de provincie zijn er 74 klachten binnen gekomen. Klachten komen van 
ruim 10 verschillende mensen en er is nog geen actie ondernomen naar aanleiding van de 
klachten. Marco Hesp heeft de handhaving hierop bevraagd en aangesproken, waarbij werd 
bevestigd dat er inderdaad nog geen actie is ondernomen, maar dat er op dat moment wel 
aan een handhavingsbrief werd gewerkt naar aanleiding van de klachten richting Willems. 
Ook is vanuit de dorpsraad een klacht aangedragen vanuit het gehele dorp.  
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Hay Mulders geeft ook aan dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de buurt om hier zelf mee 
aan de slag te gaan. Ook werd gevraagd of er contact is geweest met Willems. Dat is 
gebeurd. Er is nog geen bijeenkomst geweest van Willems met de buurt, Willems staat hier 
wel voor open. 
 
Peter Janssen geeft aan dat er in het begin van 2019 een handhavingsverzoek is ingediend bij 
de gemeente vanwege de zeer regelmatige geuroverlast. Daar is inmiddels inderdaad op 
gereageerd door de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst). 
De RUD geeft in een brief aan dat er veel te veel mest verwerkt wordt, geen luchtwassers in 
gebruik zijn en dat er bouwactiviteiten zijn die niet vergund zijn. Gemeente heeft 
geconstateerd dat er een grotere silo wordt gebouwd dan vergund, lucht niet door 
luchtwassers gaat, er niet deugdelijke c.q. vergunde mestbassins in gebruik zijn, in 11 
maanden tijd meer als 3x zo veel mest verwerkt als toegestaan in 2019, en dit geldt ook voor 
de jaren daarvoor. De RUD heeft naar Willems een handhavingsbrief gestuurd waarin 
aangegeven wordt dat een en ander is op te lossen door zaken te verwijderen en verwijderd 
te houden en minder mest te verwerken. Ook wordt door de RUD aangegeven dat het niet 
opvolgen van het gestelde in de brief invloed kan hebben op de nieuwe vergunningsaanvraag 
die nu loopt. Afgesproken is dat er vanuit de dorpsraad vooralsnog geen actie wordt 
ondernomen tijdens de huidige lopende procedures. 
 
06. Verdere ingebrachte agendapunten 
- Ontwikkelingen aangaande het spoor 
Recentelijk (01-01-2020) is er een klacht ingediend bij ProRail voor hevige geluidsoverlast. 
Hay Mulders geeft aan dat er in oktober 2019 door de gemeente een toelichting op korte 
termijn is toegezegd aangaande het spoor. Deze hebben we tot op heden nog niet gehad, Hay 
gaat hier achteraan. Op www.mjpgspoor.nl is te zien welke maatregelen er gepland zijn en 
uitgevoerd (gaan) worden aan het spoor. 
Jac Kleuskens geeft aan dat er meerdere keren aan het spoor gewerkt is op dezelfde plekken, 
wat aangeeft dat er iets aan de hand is. Sinds deze werkzaamheden is de geluidsoverlast 
alleen nog maar verder toegenomen.  
- Balgooien 2020 
Huub Geuijen gaat de mensen waarvan we weten dat ze getrouwd zijn dit jaar benaderen of 
ze mee willen doen aan het Balgooien op zondag 1 maart vanaf 11.00 uur. Er worden nog een 
aantal namen genoemd die benaderd zullen worden.  
- Energiepanel 
De gemeente heeft een panel aangaande energie in het leven geroepen met als doel de 
gemeente uiteindelijk klimaatneutraal te krijgen. Er waren net geen 30 personen die moeten 
gaan adviseren richting de gemeenteraad. Er waren echter te veel verschillende meningen, 
daarom is de groep nu onderverdeeld in een aantal subgroepen. Huub zit in dit panel en zal 
deze bijeenkomsten bijwonen. 
 
07. Ingekomen en uitgaande stukken 
De stukken zijn door iedereen ontvangen.  
- De school doet mee aan ‘Kern met Pit’ met een tuinproject. 
- Door snoeiwerkzaamheden aan de Graafsebosweg kan er 3 dagen geen (vracht)verkeer 
over, deze zullen dan dus door het centrum van America komen.  
- Er is zorg over de Kastanjebomen nabij de kerk. De bomen moeten waarschijnlijk gekapt 
worden, de meeste zijn erg ziek. Geopperd wordt om bij deskundigen te informeren waar 
deze voor te vervangen. Henk Steeghs, Mart Poels en Joost Linskens worden genoemd. Ook 
eventueel even bij de buurt informeren hoe zij er tegen aan kijken. Marco, Huub Geuijen, Piet 
Swinkels zullen mee overleggen.  
- America Bruist is weer zeer goed geslaagd. 
- Bob Vorstermans heeft vandaag afscheid genomen, Marco en Hay Mulders zijn hierbij 
aanwezig geweest. 
 
08. Mededelingen van de voorzitter 
Geen. 
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09. Rondvraag 
- Piet Swinkels informeert naar de plannen voor een trottoir aan de Wouterstraat. Hier wordt 
pas wat aan gedaan als de bebouwing daar verder gevorderd is. Daarop aansluitend wordt 
gemeld dat met de bouw van 6 levensloopbestendige woningen is gestart en er 2 andere 
kavels zijn verkocht. 

- Jac Kleuskens informeert naar de laadpaal nabij de kerk. Nuon voorziet hier echter 
problemen bij het trekken van bekabeling. Wordt meegenomen als er ontwikkelingen zijn 
inzake de kastanjebomen bij de kerk. 

-  Huub Geuijen vraagt wie er verantwoordelijk is voor de stopcontacten voor de 
feestverlichting op de lantaarnpalen. Hij informeert even bij Dennis Schurink hierover. 

 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


