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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. 17-05-2017 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Hilske Janssen, 
Frank ten Doeschate, Pieter v.d. Homberg 
Adviseurs: Mariet Roelofs.  
Gasten: Piet Swinkels, Ger van Ginkel, Joep Sonnemans. 
Afwezig m.k.: Ruud Baltussen, Hay Engels, Jac Thijssen, Danny 
van Hees, Hay Mulders. 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V
1 Begroeiing Kioskmuur Veilige oplossing zoeken Gemeente, DRA 

(Marco), buren 
14-06-17  

2 Kermis Organisatie activiteiten Marco, Ine 05-07-17  
3 40-jarig jubileum DRA Etentje plannen Ellen 31-05-17 V
4 Nieuwe DR-leden Nieuwe (bestuurs)leden zoeken Allen  14-06-17  
5 Verlichting fietspad Gerard 

Smuldersstraat 
Gemeente alert houden DRA 01-07-17  

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Berichten van verhindering van Ruud Baltussen, Hay Engels, Hay Mulders, Jac Thijssen en Danny van 
Hees. 
  
02. Vaststellen agenda 
Vastgesteld. 
 
03.  Mededelingen 
De Gezamenlijke Nationale Collectes hebben dit jaar € 8.671,31 opgebracht in totaal, dat is 
1,9% meer dan vorig jaar. 
De pomp op het kerkplein heeft gelekt, dit is inmiddels gerepareerd. 
Er is graffiti op de kiosk geconstateerd, dit is inmiddels verwijderd en de muur wordt nog 
opnieuw geïmpregneerd. Daarbij is ook geconstateerd dat de begroeiing van klimop wel heel 
omvangrijk wordt en ook door de muur heen groeit. Er wordt nu door de gemeente bekeken 
wat de beste oplossing is en hoe het veilig gemaakt kan worden voor kinderen, omdat die 
toch een val van 4 meter kunnen maken. Dit in samenspraak met DRA en de buren. 
 
04.  Verslag DR vergadering 12-04-2017 
Een kort verslag van bijeenkomst met College is rondgestuurd. 
 
05.  Update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken:  
 
* Brood op de Plank  
Op zondag 23 april was er een geslaagde Open Bedrijvendag, georganiseerd door St. Brood 
op de Plank. De dag is erg goed bezocht, dit ondanks de vele andere activiteiten in de regio. 
BOP is aan het nadenken over een nieuwe activiteit volgend jaar op zondag 22 april. Ook zal 
“America Bruist…” er weer komen, begin 2018. 
 
* GCA, ‘t LaefHoês 
Alle werkgroepen zijn zich aan het beraden over vervolgactiviteiten nu het LaefHoês er staat. 
Bestuur is op zoek naar een beheerder, plannen m.b.t. een serre zijn inmiddels vergevorderd. 
Keukenwerkgroep gaat bij wijze van proef maandelijks een ontbijt serveren voor liefhebbers 
op zondagmorgen. Procesbegeleider Mark Schapendonk is erg actief. 
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* Bouwen in America 
Er zijn volop plannen en wordt volop gebouwd aan de Kerkbosweg. De 12de Kompaswoning 
wordt binnenkort verhuurd. 
 
* Samen Zorgen 
Geen bijzonderheden, op 7 juni is er weer een overleg. 
 
* Vervoer in America 
Geen bijzonderheden. 
 
* Voorzittersoverleg America (DRA, DCA, GCA, AdB en SdB) 
Geen nieuwe bijeenkomst meer geweest. Op maandag 22 mei zal er zogenaamd Dorpenlab 
plaatsvinden waarbij o.a. de voorzitters van dit overleg met nog een aantal andere partijen 
zullen zijn om te brainstormen over de toekomst van America. 
 
* Groengroepen 
Erica Tuinen heeft de tuintjes bij de Welkomstpoorten weer onderhouden en voor extra 
plantmateriaal gezorgd. Verder zullen zij geregeld deze perkjes van extra water voorzien dit 
jaar indien nodig. 
 
06.  Dorpscoöperatie America (DCA) 
Op 19 april heeft er een jaarvergadering plaats gevonden, met afvaardiging van alle 6 
aangesloten werkgroepen.  
Gemeente heeft toezegging gedaan voor subsidie van de Dorpsdagvoorziening.  
Gesproken over herhalingscursussen voor gebruik AED. 
De Koersballers kunnen er nog wel wat leden bij gebruiken. Zij hebben wat problemen om 
zichzelf in stand te houden. Vanuit de vergadering wordt aangeraden om te bekijken of er 
subsidie mogelijkheden zijn. Iedereen is welkom om op donderdagmorgen eens te komen 
kijken en mee te doen. 
Dorpscoöperatie zelf teert wat in door m.n. de bankkosten die zijn toegenomen.  
Daarnaast is het bestuur met 3 personen nu aan de kleine kant en is men nog zoekende naar 
uitbreiding. 
 
07. Project Duurzaam Waterbeheer 
Op 26 april is er een infoavond geweest voor 20 geïnteresseerden voor het afkoppelen van 
het hemelwater. Men kan zich aanmelden op de site van de gemeente als men hieraan mee 
wil doen. Hiervoor is een subsidie beschikbaar. 
 
08. Pin voorziening America 
Per 28-04-17 werd de pinautomaat aan de Schiksedijk gesloten wegens veiligheidsredenen 
voor om- en aanwonenden. Dit leidde tot behoorlijk wat commotie. Dorpsraad heeft hierop 
een mail gestuurd met het verzoek om opheldering en vraag voor een oplossing. Op 08-05-17 
is hierover een gesprek geweest bij de Rabobank en op 10-05-17 heeft deze bank een 
informatieavond gehouden in Aan de Brug.  
America gaat een Instore Pinautomaat terugkrijgen. Deze zal niet 24 uur bereikbaar zijn. Dit 
was wel een nadrukkelijk verzoek vanuit de dorpsraad. Locatie van deze Instore Pinautomaat 
is nog niet bekend. Hier wordt nog na gekeken. Suggesties zijn welkom. 
 
09. Kermis 
Marco heeft contact gehad met kermisexploitant Huub Janssen en Ine Derks-Haegens, de 
voorbereidingen voor de Kermiskleurplaten- en Straatkrijtwedstrijd en Kermisloterij zijn 
gestart. De schietkraam zal hoogstwaarschijnlijk niet meer komen, er wordt gekeken naar 
vervanging. 
 



 - 3 - 

10. 40 jarig jubileum Dorpsraad 
Vanuit het bestuur komt het voorstel om als dorpsraad met haar adviseurs en vaste 
bezoekers in september uit te gaan eten wegens ons 40-jarig jubileum. Voorgesteld wordt om 
dit op woensdag 20 september te doen, om 19.00 uur bij De Morgenstond in Griendtsveen. 
 
11. Seizoen afsluiting 14-6-2017 
Voorstel is om een bezoek te brengen aan en te vergaderen bij Blauwebessenland aan de 
Wouterstraat, aanvang 19.00 uur. DR gaat akkoord. 
 
12. DB Bestuur / Dorpsraad 
Hilske geeft aan per september te stoppen met haar activiteiten binnen de dorpsraad. Het DB 
is al klein en wordt dan met 2 leden te klein. Dit is ook een moment om te bezinnen hoe 
verder als dorpsraad. Nieuwe mensen mogen zich dus graag aanmelden. 
 
11. Ingekomen en uitgaande stukken 
Zie rondgestuurde informatie in deze.  
Inzake verlichting fietspad Gerard Smuldersstraat is door gemeente aangegeven hier 
voorlopig geen prioriteit in te zien. Toch blijven wij hen hieraan herinneren.  
Voor de Spoorwegovergang nabij station Horst-Sevenum zijn er plannen om de weg te 
verleggen en wordt gedacht aan een fietstunnel onder Stationsstraat naar station. Plannen 
worden nog verder uitgewerkt. 
Gemeente is voornemens om in deelgebieden overleg te houden met Synthese, Wonen 
Limburg en gemeente. Hiervoor is het LaefHoês ook uitgenodigd om in overleg toelichting te 
geven op hun plannen m.b.t. de Kloostertuin. Doel van dit overleg is om leefbaarheid in de 
deelgebieden te verhogen door met elkaar te delen. De genoemde organisatie hebben bij 
goede plannen hiervoor geld beschikbaar. Deze bijeenkomst zal zijn op 29 mei a.s.. 
 
12. Rondvraag 
Volleybalclubs AVOC, HVC (Hegelsom) en VCM (Meterik) hebben maandag 15 mei j.l. een 
intentieverklaring getekend dat ze vanaf seizoen 2018-19 als 1 fusieclub verder gaan. Op dit 
moment is er al verregaande samenwerking en zijn er diverse werkgroepen bezig om de fusie 
voor te bereiden. 
Er is op dit moment helaas nog geen concreet zicht op de komst van een nieuwe supermarkt. 
Naar aanleiding van een vraag; er zijn nog geen concrete plannen voor fietspad aan de 
Hoebertweg. 
17 juni zal de Meister Rongenstraat officieel geopend worden. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21:45 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 
 
 


