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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. 15-03-2017 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Hilske Janssen, 
Frank ten Doeschate, Ruud Baltussen, Pieter v.d. Homberg, 

Adviseurs: Hay Mulders, Danny van Hees.  

Gasten: Jac Kleuskens, Math van Rengs, Joep Bouweriks, Piet 

Swinkels, Truus Hesp, Peter Hesp. 
Afwezig m.k.: Mariet Roelofs, Hay Engels, Jac Thijssen. 

Afwezig z.k.:  

Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Wooncoöperatie WoZoCo Mogelijkheden bespreken, 

plannen van afspraak 

Hay, Marco 

Wonen Limburg 

12-04-17  

2 Beheer AdB en GCA Zoeken naar beheerder Alle 12-04-17  

3 Voet/fietspad langs trapveldje Vraag voor opknappen en licht Marco 12-04-17 v 

4 Extra Kerstverlichting Specifieke offerte Frank 12-04-17  

5 Bloembakken in het dorp Navraag bij Groengroepen Piet 30-03-17  

6 Turfstekerspad slecht Doorgeven aan gemeente Marco 18-03-17 v 

7 Laadpunt elektrische auto’s Doorgeven aan gemeente Marco 18-03-17 v 

 
01. Opening en berichten van verhindering 

Berichten van verhindering van Mariet Roelofs, Hay Engels, Jac Thijssen. 

  
02. Vaststellen agenda 

Vastgesteld. 

 
03.  Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

04.  Verslag DR vergadering 15-02-2017 
Verslag is goedgekeurd met dank aan de notulist. 

 

05.  Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken:  
 

* Brood op de Plank  

De Open Bedrijvendag (23 april) is voor een groot deel qua planning rond. 

 
* GCA, ‘t LaefHoês 

Op 18 maart opening is de opening van ’t LaefHoês. Nagenoeg alles is gereed. Voor het 

besloten gedeelte hebben zich heel veel genodigden aangemeld, dit toont aan dat de 
betrokkenheid groot is. De Tuingroep heeft haar plannen ingediend bij het bestuur en wacht 

op groen licht hiervoor. De plannen gaan veel geld kosten, focus ligt nu op het verwerven van 

fondsen en dat is in volle gang. T.z.t. zijn er ook nog prioriteitsgelden beschikbaar, die voor 
de Kloostertuin ingezet kunnen worden. Officiële aanvraag hiervoor zal in de loop van het jaar 

volgen, als duidelijk is waarvoor precies. 

Er zal ook een serre in de tuin gebouwd gaan worden, financiering hiervoor is nagenoeg rond. 

 
* Bouwen in America 

De Kompaswoningen zijn gereed. Op dit moment zijn er 5 á 6 personen die besloten hebben 

om te gaan huren. Huurprijs is aan de hoge kant, € 597,65, daar staat tegenover dat de 
toegang makkelijker is, men hoeft niet lang ingeschreven te staan. Datum van 23 maart voor 

opening zal waarschijnlijk niet gehaald worden, het zal echter niet veel later zijn. 

Hay geeft aan te willen bekijken of we voor het WoZoCo een wooncoöperatie in het leven 
kunnen roepen. Hiervoor vragen we meer informatie aan bij Wonen Limburg. 
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* Samen Zorgen 
Er is vanuit de Dorpscoöperatie een aanvraag gedaan voor ondersteuning van vrijwilligers van 

de dagvoorziening. 

Mark Schapendonk procesbegeleider van ‘t LeafHoês is zich goed in aan het werken, zal voor 
de volgende vergadering uitgenodigd worden. 

Dorpsondersteuning loopt goed, er is afgelopen periode veel tijd en energie gaan zitten in het 

opzetten en de ondersteuning van ‘t LaefHoês. Straks zal er meer tijd komen voor individuele 
ondersteuning. Het is volgens Hay leuk te ervaren dat er steeds meer collega’s komen in het 

Noord-Limburgse. Zo kan er ook meer kennis uitgewisseld worden.  

Omdat America een van de pilots is, wordt er ook regelmatig beroep gedaan vanuit de 

gemeente om voor groepen en andere dorpen toelichting te geven. 
Voor ‘t LaefHoês is men nog wel op zoek naar een beheerder, dit geldt ook voor Aan de Brug. 

Mogelijk kan gezocht worden naar een combinatie van het beheer. Marco roept allen op om 

hier in mee te denken. 
In de beginperiode zullen gastheren en –vrouwen bezoekers van ‘t LaefHoês te begeleiden. 

 

* Vervoer in America 
Subsidie is geregeld zodat er t/m 2021 in de huidige opzet doorgegaan kan worden. Het is de 

afgelopen periode iets rustiger, maar het loopt allemaal naar wens. 

 

* Voorzittersoverleg America (DRA, DCA, GCA, AdB en SdB) 
Geen nieuwe bijeenkomst meer geweest. Op 20 maart is het volgende overleg gepland. 

Voor Aan de Brug is een aanvraag voor fondsen voor aanpak van de entree, Smelenzaal, 

enz.. Er zijn diverse plannen hiervoor. 
 

* Groengroepen 

Op 30 maart is er een vergadering gepland waarin het afgelopen jaar geëvalueerd wordt. 

Er ligt al vanaf Kerstmis rommel op de hoek van de Gerard Smuldersstraat/Kerkbosweg. Door 
diverse mensen is dit aangedragen bij de gemeente, probleem is dat dit uitgevoerd dient te 

worden door het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd. 

Tijdens de werkzaamheden aan de Wouterstraat is er geen rekening gehouden met de 
besmetting van de Knolcyperus van het betreffende perceel. 

Het voet- c.q. fietspad van de Gerard Smuldersstraat naar de JNA en TCA (langs trapveldje) 

is helemaal omgewoeld. De gemeente zal gevraagd worden om dit pad weer te fatsoeneren 
zoals bij de ‘Kameel v.d. Peel’ (gravelpad), tevens zal aandacht voor verlichting van dit pad 

gevraagd worden. 

 

06.  Dorpscoöperatie America (DCA) 
Op 19 april a.s. zal er een jaarvergadering plaatsvinden voor clubs die onder de 

Dorpscoöperatie vallen.  

 
07. Project Duurzaam Waterbeheer 

Bij ‘t LaefHoês zal de opvang van het hemelwater d.m.v. HydroRock geïnstalleerd worden. Als 

extra zekerheid wordt 30 jaar garantie gegeven en wordt er een overstort naar de riolering 
aangelegd. Het bedrijf zal alles hieromtrent met de gemeente regelen. 

Vanaf 16 maart kunnen bij de gemeente subsidieaanvragen ingediend worden om de 

hemelwateropvang los te koppelen van de riolering. Hiermee wordt de riolering ontlast. 

Vanuit de dorpsraad zal er op 26 april of 3 mei (voorkeur) een info-avond belegd gaan 
worden voor geïnteresseerden voor het afkoppelen van het hemelwater.  

 

08. Inzet prioriteitsgelden 2017 
Vanuit OVA is de vraag gekomen om prioriteitsgelden in te zetten voor 8 aanvullende lampen 

voor de kerstverlichting. De offerte is op dit moment nog niet volledig, Frank zal zorgen dat 

dit in orde komt en zal ook achterhalen hoeveel de lampen toentertijd hebben gekost. 
Naast eerder genoemde Kloostertuin van ‘t LaefHoês zijn er verder geen aanvragen voor 

prioriteitsgelden op dit moment.  



 - 3 - 

Misschien zijn er mogelijkheden om op diverse plaatsen in het dorp bloembakken te 

realiseren op bijv. brugleuningen, boomhekwerken, enz. Dit zal onderhouden dienen te 
worden door vrijwilligers, Piet zal dit inbrengen in de vergadering van met de Groengroepen.  

 

09. Vergadering B&W 
Programma opzet vergadering B&W 12-04-2017. Aanvang 19.30 uur. 

Verzamelen bij de Kompaswoningen, daarna via de Kabroeksebeek op bezoek bij ’t LaefHoês. 

Daar zullen Hay Mulders en Jan Driessen tekst en uitleg geven over ’t LaefHoês en zal ook het 
themaproject Alcohol & Drugsgebruik bij de jeugd ter sprake komen. 

Ruud zorgt dat er vanuit de keuken een kleinigheid genuttigd kan worden en het 

gemeentebestuur wordt getipt om een boek mee te nemen om te ruilen in onze Ruilbieb. 

Tijdens het DRO op 24-04-2017 zal hetzelfde programma uitgevoerd worden voor de 
voorzitters van alle dorpsraden van Horst aan de Maas. 

 

10. Evaluatie balgooien 
Kort maar krachtig met 2 stellen, Dennis en Mieke van der Coelen-Peeters en het 

boerenbruidspaar Marijn Litjens & Krista Hesen. De animo viel qua kinderen iets tegen, maar 

het was wel weer heel leuk. Verder is het goed verlopen.  
 

11. Ingekomen en uitgaande stukken 

De lijst ingekomen en uitgaande stukken is via de mail verzonden.  

Op 10 april is er een info-avond over de spoorwegovergang nabij het station. Marco, Ellen en 
Piet gaan hier naar toe. 

Putbos is bij kapwerkzaamheden beschadigd. Door de gemeente is toegezegd dat het door 

het betreffende bedrijf bijgewerkt zal worden. Turfstekerspad tussen Wouterstraat en Gerard 
Smulderstraat is door landbouwverkeer helemaal vernield. Dit zal ook doorgegeven worden. 

Gemeente heeft gevraagd of er animo is voor een laadpunt voor elektrische auto’s en heeft 

hiervoor de parkeerhavens nabij appartementencomplex in gedachten. Vergadering is van 

mening dat het plein voor de kerk nabij Nusseleinstraat beter geschikt is, of anders langs de 
glasbak langs de kerk. 

Frank en Marco zijn onlangs door wethouder Driessen bijgepraat betreffende het hippisch 

centrum ECdP. Er is een makelaar in de hand genomen voor verkoop van de nieuwe percelen 
en de boerderijen in Evertsoord. Er zijn zorgen vanuit de buurt over de verkeersafwikkeling 

rondom grote evenementen, buurtbewoners zijn overigens niet voldoende betrokken bij de 

werkzaamheden rondom het hippisch centrum. Zij worden vanaf nu beter betrokken. 
 

12. Rondvraag 

Spar zal binnenkort helaas gaan stoppen. Truus Hesp vraagt of er interesse is om de winkel 

met vrijwilligers te gaan runnen. 
Er zijn opmetingen gedaan m.b.t. het verfraaien van de Kabroeksebeek. Hier zullen officiële 

tekeningen/plannen uit gaan komen. Hiervan worden wij t.z.t. op de hoogte gebracht. 

AVV start maandag 20 maart samen met Meterik met Wandelvoetbal, er zijn op dit moment 
13 gegadigden. Wat betreft de samenwerking tussen de voetbalclubs van America en Meterik 

wordt nu een haalbaarheidsonderzoek door een onafhankelijk bureau voor de gemeente 

uitgevoerd. Clubs hebben aangegeven dat een nieuwe locatie een must is, bestaande locaties 
hiervoor in stand houden, zal niet leiden tot een fusie. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.18 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 
 

 


