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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. 13-09-2017 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Ruud Baltussen, 
Frank ten Doeschate, Pieter v.d. Homberg 
Adviseurs: Hay Engels, Danny van Hees 
Gasten: Nellie Hermans, Tom Faessen 
Afwezig m.k.: Hay Mulders, Mariet Roelofs. 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V
1 Kabroeksebeek Vragen/opmerkingen doorgeven Marco 22-09-18 V
2 Verkeer Afspr. met gemeente en bewoners Marco 29-09-18 V
3 Accommodatiebeleid Aanpassingen controleren Marco en WG 29-09-18 V
4 Bannerdoeken Aanvraag prioriteitsgelden DRA t.z.t.  

 
 
01. Opening en berichten van verhindering 
Berichten van verhindering van Hay Mulders en Mariet Roelofs. 
Voorzitter wenst Frank een goed herstel die onlangs een zware voetoperatie heeft ondergaan. 
 
02. Vaststellen agenda 
Vastgesteld. 
 
03.  Mededelingen en verslag 14-06-2017. 
Verslag is goedgekeurd. 
 
04.  Mededelingen vanuit werkgroepen en lopende zaken:  
De voorzitter heeft een update doorgestuurd van diverse werkgroepen en lopende zaken aan 
de dorpsraadleden. Deze werden nog even kort besproken. 
 
* Wonen/Bouwen in America 
Aan de Kerkbosweg wordt volop gebouwd. Vier woningen (twee 2-kappers) zijn al een heel 
eind, daar zit het dak al een tijdje op. Eén vrijstaande begint binnenkort aan het dak. Voor de 
winter zal hier ingetrokken worden, is de verwachting. Aan andere particuliere bouw is nog 
niet begonnen. De Kompaswoningen zijn nog steeds bewoond. Blijkbaar is hier wel veel vraag 
na, gezien de reacties toen er eentje vrij kwam. Straat ligt er redelijk netjes bij. Hub Jacobs 
heeft namens Wonen Limburg goed contact met de bewoners. 
Aan de Wouterstraat zijn ook plannen voor particuliere bouw en als het goed is zijn er nog 
partijen bezig met mogelijke bouw van meerdere woningen aan de Wouterstraat en/of Grad 
Poelsstraat. De werkgroep Wonen zit binnenkort weer bij elkaar met gemeente en Wonen 
Limburg om de gang er in te houden. 
 
* Groengroepen  
Alle groengroepen zijn lekker bezig geweest deze zomer. 
 
* Jeugdoverleg 
Op 15 juni heeft het laatste Jeugdoverleg plaatsgevonden. Notulen zijn toegezonden. 
 
* Kabroeksebeek 
Het traject om de Kabroeksebeek te herinrichten (verfraaien) is gestart. Adviesbureau 
Anteagroup (Oranjewoud) heeft de conceptplannen voor de Kabroeksebeek gemaakt voor Waterschap 
Limburg en Gemeente Horst aan de Maas. Op 7 september is hierover een informatiebijeenkomst 
geweest in Aan de Brug. Hier werden ook reacties op gehaald uit het dorp, zodat dit mee genomen kan 
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worden in de plannen. Bij de Zouavenstraat gaan de bomen tussen trottoir en beek verdwijnen, 
hier komt een bocht (slinger) in de beek. Ook bij de Diepe Kuilestraat gaat dit gebeuren. 
Langs het veegpad komen nieuwe knotwilgen terug. Tussen Kabroekstraat en Schiksedijk 
worden de huidige knotwilgen gerooid en zijn o.a. twee vissteigers gepland in de beekkant. Er 
komen nieuwe knotwilgen terug, wat verder uit de beekkant, zodat onderhoudsmachines 
beter toegang hebben tot de beek. Ook hier zal bestaand groen hier en daar gerooid worden. 
Tot 22 september hebben de bewoners de gelegenheid om vragen te stellen of suggesties te 
plaatsen, zodat deze in de plannen meegenomen kunnen worden. Uitvoering zal 
waarschijnlijk in maart 2018 kunnen starten.  
 
* Verkeer 
Enkele bewoners van Past. Jeukenstraat hebben een verzoek gedaan om iets te doen aan het 
foutparkeren voor hun deur. Auto’s blokkeren hier zeer vaak het trottoir, waardoor rolstoelen, 
rollators en kinderwagens er niet meer over kunnen en gedwongen zijn om over de weg te 
rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op. Met de gemeente is afgesproken om na de zomer 
een keer bij elkaar te komen hierover. 
 
Op enkele plekken in America zijn de voegen tussen de stoeptegels zo breed dat men er 
regelmatig in vast zit. Dit is m.n. voor ouderen erg lastig. Dit is doorgegeven aan de 
gemeente. Het gaat o.a. om het verbindingspaadje tussen de Kabroekstraat en de Past. 
Janssenstraat en de stoep aan de Diepe Kuilenstraat richting Caeciliapad. De gemeente 
bevestigde de slechte staat en hoopt hier dit jaar nog wat aan te kunnen doen en anders in 
2018, afhankelijk van de financiële middelen. 
 
* Accommodatiebeleid 
De gemeente heeft alle “blauwdrukken” uit de 16 kernen vlak voor de zomer samengevat en 
deze samenvattingen voorgelegd aan de werkgroepen. Ruud Baltussen, Marco Hesp (DRA) en 
Peter Hesp (AVV) zijn hierover ingelicht op 24 juli. De samenvatting (conclusies) waren niet 
geheel conform “onze” visie. Op 28 augustus is deze samenvatting dan ook besproken met de 
werkgroep Verenigings- en Accommodatieplan America. Onze aanvullingen zijn doorgegeven 
aan de gemeente. 
 
* Supermarkt America / BOP (verzoek bannerdoeken America) 
Het gemis van de supermarkt is/was goed te voelen. Achter de schermen heeft eigenaar Jac 
Philipsen hard gezocht naar een nieuwe uitbater. Uiteindelijk heeft hij de knoop door gehakt 
om zelf de supermarkt van America weer op te bouwen onder de formulenaam Dagwinkel 
America. Daarvoor had Stichting Brood op de Plank een enquête in het dorp uitgezet waar 
best veel en positief op gereageerd is. Gesuggereerd werd om de supermarkt met vrijwilligers 
te gaan runnen, hier is echter geen sprake van. Wel zijn er op dit moment vrijwilligers aan 
het helpen met opruim-, poets- en inrichtingswerkzaamheden.  
 
In een overleg met Brood op de Plank, de Ondernemersvereniging, Dorpsraad, onze 
Dorpsondersteuner en Jac Philipsen werd geopperd om vaste “reclamebanners” voor 
ondernemend America aan de poorten van America te plaatsen. Daarvoor zouden de frames 
die onlangs zijn aangeschaft voor promotie van de Kermis gebruikt kunnen worden. Daar zou 
dan een goed ontwerp voor moeten komen en toestemming van de gemeente. Dit laatste 
loopt nog. Blijkt niet zo heel makkelijk, maar moet kunnen. Voor een optimale 
herkenbaarheid zou wellicht nog een frame aangeschaft moeten worden. Voor het laten 
drukken van de algemene promotiedoeken is geopperd om dit met de 3 betrokken partijen 
(B.O.P., O.V.A. en D.R.A. (middels prioriteitsgelden) te delen. Dit wordt akkoord bevonden. 
Gemeente heeft nog geen reactie gegeven op het verzoek om bannerdoeken te mogen gaan 
plaatsen.  
 
Afkoppelen Hemelwater 
Dit project van de gemeente loopt nog, maar dit loopt geen storm. 
Het bestuur en werkgroep tuin van ’t Laefhoês en Ruud zijn druk doende geweest om ’t 
Laefhoês af te koppelen. Op woensdag 30 augustus zijn de werkzaamheden uitgevoerd. 
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05. Dorpscoöperatie America 
Geen mededelingen. 
 
06. Vergaderdata 2018 
17-01-2018, 21-02-2018, 14-03-2018, 18-04-2018, 16-05-2018, 13-06-2018, Reces 
12-09-2018, 17-10-2018, 14-11-2018, 12-12-2018 
 
07. Evaluatie  Kermis 
Van 2 tot 5 juli was de Kermis in America. Alles goed verlopen, ook de door ons 
georganiseerde Kermiskleurplaten- en Straatkrijtwedstrijd en Kermisloterij. Het ongeval op de 
kermis in Broekhuizen met de Calipso roept wat vragen op. Certificering wordt door de 
gemeente nagestreefd. De heer van Gent is namens de gemeente de persoon die 
aanspreekpunt is voor de attracties. Wij gaan ervan uit dat de gemeente de juiste 
beslissingen neemt. Op dit moment loopt het onderzoek nog. Dit eerst even afwachten. 
 
08. Werkgroep Spoor geluidsoverlast 
De Werkgroep Geluidsoverlast Spoor (Jan Manders, Guy Derks, Petra Tielen, Hay Mulders 
Marco Hesp) voeren al een tijdje periodiek gesprekken met wethouder Driessen. 
Aanwonenden aan het spoor zijn op 13 juli uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in het 
gemeentehuis over de mogelijke oplossingen tegen de geluidsoverlast. Marco en Ruud zijn 
hier namens de dorpsraad ook bij aanwezig geweest. De werkgroep heeft daarop de 
Americaanse aanwonenden uitgenodigd om op 24 augustus de Americaanse wensen te 
inventariseren. Op 13 september (vanavond) vindt er nog een informatieavond plaats in het 
gemeentehuis. Werkgroepleden zijn hierbij aanwezig. 
 
09. Verzoek prioriteitsgeld picknick bank Diepe Kuilenstraat 
Het verzoek is binnen gekomen voor een picknickbankje op het grasveldje aan de Diepe 
Kuilestraat voor huisnummer 9 t/m 11. De vraag of dit überhaupt mag is uitgezet bij de 
gemeente. Antwoord hierop hebben we nog niet binnen. Even afwachten. 
 
10. Ontzetting muur kiosk door klimop 
We hebben het bericht ontvangen dat de klimop achter de kiosk ook door de hoek van de 
kiosk aan het groeien is. De muur is hiervan iets aan het ontzetten. De gemeente is hiervoor 
ingeschakeld om te kijken naar een oplossing. Samen met de buren hebben we naar de 
situatie gekeken. En mede ook op advies van de buitendienst van de gemeente is besloten de 
begroeiing helemaal weg te halen, om het niet erger te laten worden. Daarna kan de muur 
ook behandeld worden tegen graffiti (impregneer). Maar dan blijft de veiligheidsvraag nog 
open staan. De begroeiing is bewust daar zo gelaten, want zo kunnen kinderen er niet meer 
van links naar rechts over. Was op zich een goede gedachte en oplossing. 
Als al het groen weg gehaald wordt, dan moet nog wel aan deze veiligheid gedacht worden. 
Daarvoor zijn diverse opties mogelijk, waaronder beveiligingspinnen en zogenaamde 
ezelsruggen. Dorpsraad wil geen “verminking” van de kiosk zien. Het zou een nette oplossing 
moeten worden. Diagonale ezelsruggen zouden een oplossing kunnen zijn. E.e.a. moet nog 
bekeken worden. 
 
11. Ingekomen en uitgaande stukken 
Zie meegezonden lijst. 
 
12. Rondvraag 
Hay Engels: Hoe zit het met aanwas nieuwe leden voor de dorpsraad? 
Er zijn nog geen nieuwe aanmeldingen om deel te nemen in de dorpsraad. Nellie en Tom 
zitten er vandaag voor de eerste keer bij en geven aan wel vaker te willen komen. 
SAAM heeft goede contacten met gemeente en wacht op uitsluitsel. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.42 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


