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DORPSRAAD AMERICA 
p/a E. Jacobs   
Zwarte Plakweg 81 
5966 RJ America 
Tel.:077 464 2041  
dorpsraad@americaweb.nl

Verslag Vergadering Dorpsraad America,  d.d. 15-06-2016 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Frank ten Doeschate, Ellen 
Jacobs, Ruud Baltussen, Hilske Janssen, Pieter vd Homberg 
Adviseurs: Hay Mulders, Danny van Hees, Mariet Roelofs  
Gasten: Huub Geuijen, Frans Steeghs, Ine Derks, Piet Swinkels, 
Noor en Peter van Helden. 
Afwezig m.k.:  Sjaak Sluiters, Jac Thijssen, Hay Engels, Hay 
Mulders (later) 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V
1 Welkomstborden Nieuwe bestellen Marco Juli V
2 Kermis Activiteiten organiseren Ine en Marco Juli V
3 Hemelwaterbeheer Waterschap uitnodigen  Ellen Juli V
4 Jeu de Boules Gravel bestellen Marco Juni V
5 Peelmuseum Ondersteuning DR, Adviseurs Sept.  
6 Zonnepanelen Evaluatie Ruud Sept.  

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Bericht van verhindering, Sjaak Sluiters, Jac Thijssen, Hay Engels, Hay Mulders (later). 
Dank aan Het Peelmuseum, die hun locatie beschikbaar stellen voor deze laatste vergadering voor 
het zomerreces. 
 
02. Vaststellen agenda 
Het Peelmuseum zal na afloop van deze vergadering vertellen waar zij nu mee bezig zijn, 
wat hun plannen zijn voor de toekomst. 
 
03. Mededelingen 
Bord “dát stiët” en “Hoije wah” aan de Graafsebosweg is weg, dit nadat het kombord van 
America daar ontvreemd was. De gemeente heeft een nieuw kombord geplaatst. In 
diezelfde periode zijn “onze” borden dus verdwenen. We hebben geen borden meer in 
voorraad. Er worden enkele nieuwe besteld via prioriteitsgelden. 
 
04. Verslag DR vergadering 18-05-2016 
Frank wordt niet vermeldt bij punt 5. 
Verslag is verder goedgekeurd. 
 
05.  Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken: 
Zowel Hay Mulders als Marco Hesp hebben een schriftelijke update rondgestuurd. 
N.a.v. avond Hemelwaterbeheer vraagt Ruud Baltussen of er ook gesproken is over 
overlast van water uit de Kabroeksebeek, dat is niet het geval. Vooral op de Diepe 
Kuilestraat is dit een probleem. Er komen nog meerdere avonden, daar zou dit in 
meegenomen kunnen worden. 
Voor de zomer komt het bestemmingsplan eerste fase voor 35 kavels ter goedkeuring in de 
gemeenteraad. Het huurbedrag voor de 12 Kompaswoningen (Heijmans-One) van Wonen 
Limburg zal € 560 bedragen. Toekomstige huurders moeten ingeschreven staan bij Wonen 
Limburg en mogen maximaal 2 jaar de woning bewonen. Ze zijn dus bedoeld voor 
doorstromers. Aan de langst wachtende ingeschrevene op de lijst van ThuisinLimburg.nl 
(woningbouwcoöperaties) zullen de woningen worden verhuurd. De woningen blijven in 
principe 10 jaar staan, daarna wordt bekeken of er dan nog behoefte aan is. Degenen die 
interesse hebben in een kavel voor woningbouw kunnen contact opnemen met Toon v.d. 
Ligt of Marco Hesp.  
Groengroepen hebben tijdens overleg diverse punten aangegeven, deze worden 
merendeels opgepakt door de gemeente. De andere zijn al door de dorpsraad opgepakt. 
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Huub Geuijen vraagt of er heggenschaar op accu voor de werkgroepen beschikbaar gesteld 
kan worden. Marco geeft aan dat het snoeien geen primaire taak is voor de groengroepen 
en dat zij dit uit hun vergoeding zouden kunnen betalen. De Groengroepen zouden een 
aanvraag in kunnen dienen voor prioriteitsgelden voor aanschaf hiervan voor gezamenlijk 
gebruik. 
 
06.  Kermis 
Evenals andere jaren wordt weer een Kermiskleurplatenwedstrijd en een Kermisloterij 
gehouden. Winnaars worden dit jaar niet gebeld van tevoren. Voorstel is om op 
Kermisdinsdag een stoepkrijtwedstrijd te houden. Kermiskortingsbonnen worden dit jaar 
door de dorpsraad zelf gemaakt en ter beschikking gesteld via het Peelklokje.  
 
07.  Hemelwaterbeheer 
Ellen is op een presentatieavond geweest over waterbeheer op het eigen perceel. Hoe 
kunnen we wateroverlast in de toekomst voorkomen? Zeer actueel gezien de forse buien 
die de afgelopen weken zijn gevallen. In Hegelsom is op initiatief van de dorpsraad aldaar 
een pilot gehouden om het water op eigen perceel op te vangen. Hiervoor is ook 
gedeeltelijke subsidie te ontvangen. Bestuur is voornemens om het Waterschap uit te 
nodigen om dit verhaal in de dorpsraadvergadering van september toe te lichten. De 
dorpsraad staat achter dit idee, Ellen nodigt het waterschap uit. 
 
08.  Project Rabo Clubkas Campagne 
Marco heeft een avond van de Rabobank bezocht waarop uitleg is gegeven over een 
nieuwe manier van sponsoring. Clubs en verenigingen kunnen zich met een plan hiervoor 
aanmelden, leden van de Rabobank bepalen door stemming hoe het geld over de 
verenigingen verdeeld wordt. Er zijn al diverse ideeën aangemeld bij de Rabobank. 
Opgeven als lid van de Rabobank is eenvoudig en brengt hen waarschijnlijk veel nieuwe 
leden op. De dorpsraad vindt het niet nodig om zelf ook een plan in te dienen en zo 
concurrent van andere Americaanse verenigingen te worden.  
 
09. Vergadering B&W 
Opzet van afgelopen jaar is goed bevallen. Het idee ontstaat om een dorpswandeling te 
organiseren in het voorjaar van 2017, langs de nieuwbouw en Kompaswoningen, ’t 
Laefhoês en de “nieuwe” Kabroeksebeek bijvoorbeeld. 
 
10. Buurt Whatsapp 
De gemeente tipte ons op het gebruik van Whatsapp voor buurtpreventie. Het kan 
buurten/straten veiliger te maken. Vooraan op de Zwarte Plakweg is er al een initiatief, 
Ellen zal dit aan de gemeente doorgeven. Mensen zullen dit zelf op moeten pikken. In het 
Peelklokje zullen we het voorbeeld van de Zwarte Plakweg hiervoor noemen. Als buurten 
zich melden bij ons, dan kunnen wij de gemeente vragen of zij Buurtpreventiebordjes voor 
deze buurten kan laten maken. 
 
11. Jeu de Boules baan Kerkplein 
Van de Jeu de Boules baan op het Kerkplein wordt bijna geen gebruik gemaakt. Gemeente 
heeft gevraagd wat wij hier mee willen en stelt voor om de baan anders op te ruimen. Nu 
groeit er gras op. De dorpsraad wil de baan toch houden. Beklinkeren is ook niet fraai (dat 
zie je altijd) en een perkje is onder de bomen zal ook geen succes zijn. Vrijwilligers (Piet en 
Ben) zullen de baan gaan onderhouden. Een nieuwe graveltoplaag zal dan nodig zijn. 
 
12. Bijeenkomsten Vur Oow en Slimburgers 
Vur Oow (30 juni) is een initiatief vanuit een diverse gemeentelijke politici zonder politiek 
oogmerk, waarin initiatieven uit Oss en Meijel worden toegelicht. In Oss krijgt een buurt 
bijvoorbeeld het totale budget voor zorg, onderhoud en andere gemeentelijke taken om 
alles zelf te regelen. Hoe pakken zij dit aan? 
De vrijwilligerswerkgroep sLimburgers organiseren op zaterdag 25 juni 2 van 10.00 – 
15.00 uur een netwerkbijeenkomst en een markt voor bewonersinitiatieven, ondernemende 
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vrijwilligers, projecten en plannen uit Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray en Venlo. 
Dit vindt plaats in Gemeenschapshuis De Torrekoel aan de Meerweg 11 in Kronenberg. 
Deelname is gratis, inclusief koffie, thee, lunch en een drankje na afloop. Het event is 
bedoeld voor mensen die bezig zijn met een burgerinitiatief in hun eigen dorp, wijk of buurt 
en dit willen laten zien. Ook reeds afgeronde projecten en mensen met ideeën en plannen 
voor een burgerinitiatief en die graag leren van andermans ervaringen zijn welkom. 
Ruud vertelt hier over Vervoer in America. 
 
13.  Ingekomen en uitgaande stukken 
De lijst van stukken is toegezonden aan de dorpsraadleden. 
Het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor heeft de aandacht. De gemeente kan 
hier alleen weinig aan doen. Zij hebben dit gezamenlijk aangekaart. Hulpdiensten worden 
op de hoogte gebracht om welke gevaarlijke stoffen het gaat, om bij calamiteiten gepast te 
kunnen optreden. Registratie van de stoffen is echter niet op orde. Het blijft nodig dat er 
aandacht voor gevraagd wordt. Het spoorverkeer is omvangrijker en zwaarder geworden, 
in woningen aan de Past. Jeukenstraat treden hierdoor problemen op.  
Op 16 juni is de eerste steenlegging van ‘t Laefhoês. 
 
14. Peelmuseum 
De Kamphut, waar het Peelmuseum in is ondergebracht, is eigendom van de familie 
Claassen. Het Peelmuseum wil het gebouw zelf in eigendom verkrijgen, maar het ontbreekt 
aan financiën daarvoor. Wethouder Driessen heeft aangegeven hier niets in te kunnen en 
willen doen, dat geldt voor diverse voorstellen die aan de gemeente zijn gedaan. De 
gemeente ziet het museum graag aansluiten bij de Locht. Dit is echter een geheel ander 
museum, qua opzet en onderwerp. Als de gemeente niet ondersteund, dan steunen andere 
overheidsinstanties en fondsen ook niet. Het bestuur van Het Peelmuseum zoekt steun om 
richting de gemeente het een en ander wel voor elkaar te krijgen. Er liggen diverse 
plannen klaar voor professionalisering en voor uitbreiding van het museum op een groot 
stuk landbouwgrond achter het huidige terrein. Er kan echter niet geïnvesteerd worden als 
De Kamphut en het huidige terrein niet in eigendom is van de stichting. 
Het Peelmuseum vraagt de dorpsraad en aanwezige adviseurs van politieke partijen 
gezamenlijk hier in op te trekken. Vanuit de dorpsraad en adviseurs wordt deze steun 
volmondig toegezegd. 
De Kindermarkt die bij het Peelmuseum is gehouden op 5 juni viel wat tegen met een 
opkomst van 5 verkopende kinderen. Er is veel aandacht aan gegeven in diverse media, 
wellicht was er door flyeren op school meer animo geweest. Een tip voor de volgende keer. 
 
15. Rondvraag   
Hilske vraagt naar aanleiding van de problematiek rondom de Spar of er nog meer 
aandacht voor komt in o.a. Het Peelklokje. Er is nog overleg geweest in kleiner verband 
o.a. met de OVA en daaruit zijn nog aantal aanbevelingen richting Spar gedaan. Er is ook 
respons besproken van een enquête die gehouden is. Er komt van de Spar uit nog een 
actie met posters. Deze zijn nog niet gereed.  
Huub Geuijen vraagt of er evaluatie plaats kan vinden rondom de investeringen van 
zonnepanelen van Buurkracht America. Ruud zal hier eens na kijken. 
 
16. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijne sluit de voorzitter de vergadering, waarna er een nieuwe foto van de 
dorpsraad genomen wordt. 
 
Aansluitend gaf Frans Steeghs de dorpsraadleden en adviseurs een korte rondleiding in Het 
Peelmuseum. Waarvoor dank. 
 
 
 


