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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. 18-04-2018 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs,, Ruud Baltussen,, 
Huub Geuijen 
Adviseurs:, Frenk Peeters 
Gasten: Piet Swinkels,  
Afwezig m.k.: Tom Faessen, Hay Mulders, Jac Thijssen, Mariet 
Roelofs 
Afwezig z.k.: Hay Engels, Pieter vd  Homberg, Frank ten Doeschate 
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Kermis America Activiteiten plannen Ine en Marco 16-05-18 V 
2 Reindonk Filmproject Werkgroep formeren jongeren Hay en Marco 16-05-18  
3 Reindonk Filmproject Aanvraag prioriteitsgeld Marco 16-05-18 V 
4 Welkomstborden Aanvraag prioriteitsgeld Marco 16-05-18 V 
5      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Berichten van verhindering van Tom Faessen, Hay Mulders, Mariet Roelofs en Jac Thijssen. 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom. 
 
02. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld, punt OVA wordt (weer) doorgeschoven. 
Gezamenlijke Nationale Collecte America wordt toegevoegd. 
 
03.  Mededelingen en verslag 14-03-2018 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04.  Mededelingen vanuit werkgroepen en lopende zaken:  
 
* Geluidsoverlast Spoor 
Er is een mail binnengekomen van de Deutsche Bundesbahn, ter kennisname.  
Verder geen verdere mededelingen. 
 
* Krachtige kernen, 25 april dorpendag 
Studenten van de HAN nemen een dorpsconsult af. Ze zijn al bij de Dorpsdagvoorziening 
geweest en volgende week zijn er nog een aantal gesprekken. Het onderzoek richt zich op 
hoe de ervaring is met de dorpsondersteuner en de leefbaarbestendigheid van het dorp.  
Op 25 april komen er een 50-tal personen luisteren naar hoe het in America gaat, de 
dorpscoöperatie presenteert zich dan en de ontwikkeling van het LaefHoês wordt besproken. 
Op 7 mei is de jaarvergadering van de dorpscoöperatie en dan sluiten de studenten aan. 
Verder komen de studenten ook op 18 mei en 1 juni om input op te halen. 
 
* Verkeersbijeenkomst 9 mei 
Bewoners Pastoor Jeukenstraat en Nusseleinstraat worden binnenkort persoonlijk uitgenodigd 
voor een bijeenkomst in Aan de Brug om 19.30 uur, waar de verkeerssituatie in die straten 
besproken zal worden. Ton van den Hoogen sluit namens de gemeente aan. Bewoners 
kunnen ideeën op deze avond aandragen om zo tot een goede oplossing te komen voor de 
verkeersintensiteit, snelheids- en parkeerproblemen. 
 
* Kabroeksebeek, plan ligt klaar 
Op papier is alles klaar, alleen de financiën zijn nog niet helemaal rond, waardoor de 
bestuursleden van het Waterschap het nog niet kunnen accorderen. Deze bestuursleden 
zullen nog gevraagd worden om dit project toch zo snel mogelijk te laten beginnen. 
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* Kermis 
De dorpsraad organiseert ook dit jaar weer de Kermiskleurplaten- en straatkrijtwedstrijd en 
Kermisloterij. Als er suggesties zijn voor wat anders horen we dit graag. Marco neemt contact 
op met Ine Derks om een en ander weer te gaan regelen. 
 
* Nacht van het Dorp 
Boekje is verspreid onder alle huishoudens, het organisatie loopt op schema. Er doen 26 
deelnemers mee op 12 verschillende locaties in het dorp. Laten we hopen op goed weer en 
veel bezoekers voor deze nieuwe activiteit die georganiseerd wordt door de stichting Brood op 
de Plank i.s.m. Jong Nederland America en OJC Cartouche. 
 
* Reindonk Filmproject 
Totale project kost € 2.000 waarvan de helft door Reindonk en de andere helft door de 
dorpsraad betaald gaat worden (prioriteitsgeld wordt daarvoor aangevraagd). Er wordt 
daarvoor een film van en over het dorp gemaakt. Hay en Marco zullen enkele jongeren 
benaderen om hier een leuke film van te maken. Wellicht worden ook senioren benaderd voor 
dit project. E.e.a. gaat in overleg met Omroep Reindonk. 
 
* Groengroep nieuwe aanplant Kabroekstraat 
Er zijn een aantal planten gepoot, maar waarschijnlijk niet volledig herbeplant. Dit moeten we 
in de gaten houden, anders moeten we aan de bel trekken. 
 
* Verdwenen borden America 
Bord America is weg op de Wachtpostweg en 3 borden “hoije wah!” en “dát stiët” 
(Graafsebosweg en Griendtsveenseweg). Offerte is aangevraagd en borden worden besteld 
met betere bevestigingsmaterialen. Prioriteitsgelden worden hiervoor aangevraagd. 
 
* Wonen in America 
Er wordt een enquête uitgezet bij de leden van de KBO (senioren) en daar wordt de 
woonbehoefte gepeild. De jongeren vinden hun weg op dit moment klaarblijkelijk wel voor 
wat betreft wonen. 
Lisdodde wordt binnenkort ook volgebouwd, de laatste 2 kavels worden bebouwd. 
De dorpsraad is ingelicht door Van Dijck Groentenproducties, zij zijn voornemens om de 
locatie van het voormalige champignonproefstation te gaan gebruiken voor huisvesting voor 
hun seizoenarbeiders. De omwonenden zijn ook geïnformeerd. 
 
05. Dorpscoöperatie America 
Verzoek van de dorpscoöperatie is om bij de komende Rabobank Clubkas Campagne ook aan 
de DCA te denken. Uw stem is ook voor hen geld waard. 
 
06. Gezamenlijke Nationale Collectes America 
Er is in totaal € 8.723,05 opgehaald, dat is € 51,05 meer dan vorig jaar. Dit jaar stonden er 
18 fondsen op de lijst, 1 fonds meer dan vorig jaar. Organisatie verliep weer goed. 
 
07. Zwarte Plak 
Hoe kan “De Zwarte Plak” opgewaardeerd worden, hoe kan dit gebied toeristisch gezien 
aantrekkelijker gemaakt worden? Nu de werkzaamheden in de Peel gereed zijn wil de 
gemeente samen met Jan Philipsen en ons bekijken wat er verfraaid kan worden. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de ingang van de Peel bij Wiel Berden of het kruispunt met de 
Midden Peelweg. Betrokkenen gaan hier nog over brainstormen ter plaatse. 
 
08.  Ingekomen en uitgaande stukken 
Lijst met stukken is toegezonden aan dorpsraadleden en zijn verder duidelijk. 
 
- Dorpsradenoverleg is geweest in Broekhuizen in de Naesenhof en daar is ook een kleine 
rondleiding verzorgd waar Marco en Ruud bij aanwezig waren. Hier is ook een 
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Dorpsdagvoorziening gerealiseerd en een keuken, dit draait naar tevredenheid met voldoende 
vrijwilligers. Daarna zijn ze naar het Brouwershuis geweest en is de gehele geschiedenis 
besproken over het ontstaan van dit Brouwershuis. 
 
- Afgelopen maandag is er een themabijeenkomst geweest van Synthese over het sociaal 
domein, wat dit betekent voor de gemeente en haar inwoners. Er waren 3 werktafels:  
Tafel 1 was bemand door een dorpsondersteuner (Hay) en dorpsbemiddelaar, tafel 2 was 
bemand door Dorpscoöperatie Lierop, die vertelden over hun aanpak en aan de 3e tafel zaten 
Dorpsoverleg Tienray en de Wijkraad Norbertus, zij vertelden over hun werkzaamheden. 
 
09.  Rondvraag 
Huub Geuijen: 800 jaar Horst aan de Maas, op 28 en 29 juni 2019 zal er een DAF-evenement 
plaatsvinden. Hub van Doorne (geboren in America) speelt hier een prominente rol in. Er zal 
bijvoorbeeld een toeristische route gemaakt worden die o.a. door America en Griendtsveen 
zal gaan. Later meer informatie hierover. 
 
 
09.  Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.07  uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


