
 - 1 - 

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. 14-11-2018 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Ruud Baltussen, 
Pieter van de Homberg, Huub Geuijen, Tom Faessen,  
Adviseurs: Hay Engels, Hay Mulders,  
Gasten: Piet Swinkels, Jac Kleuskens, Jac Sluijters, Lisa Reintjes, 
Jack Kleuskens, Leen Raedts 
Afwezig m.k.: Frenk Peeters, Mariet Roelofs, Jac Thijssen 
Afwezig z.k.: Frank ten Doescate 
Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Fietspad Hoebertweg Planontwikkeling monitoren Dorpsraad 2019  
2 Leefbaarheidsorganisaties Voorzittersoverleg DRA, DCA LaefHoês Hay M. 15-12-18  
3      
4      
5      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Marco opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Bericht van verhindering van Frenk Peeters, Mariet Roelofs, Jac Thijssen. 
 
02. Vaststellen agenda 
 
03. Mededelingen en verslag 17-10-2018 
- De vermelde subsidie voor project De Zuringspeel is niet in het kader van 800 jaar Horst 
aan de Maas, maar i.v.m. project van Cultureel Erfgoed Zwarte Plak. 
- Er is overleg geweest met de gemeente over de verkeerssituatie bij de school. Gemeente is 
genegen om een zebrapad voor de oversteek van de kinderen te maken tegenover de 
gymzaal. Het kleine paadje tussen de struiken door wordt afgesloten. Tevens zijn er plannen 
om een verbinding te maken richting Het Beukenhof, hierbij zijn er ook plannen voor een 
zebrapad. 
Er zijn verder geen vragen naar aanleiding van de notulen. 
Verslag wordt verder goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04.  Korte update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken indien nodig:  
* Geluidsoverlast Spoor 
Als er meer duidelijkheid is over het MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering) zal er een 
vervolggesprek plaatsvinden tussen werkgroep en wethouder. Verder zijn er geen nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
* Verkeer 
Extra belijning op Nusseleinstraat gerealiseerd. Planontwikkeling fietspad Hoebertweg loopt. 
Huub Geuijen vraagt of Erik Beurskens nog gereageerd heeft op de plannen rondom de 
ontwikkelingen bij Willems. Dit is niet het geval, dit moeten we als dorpsraad wel in de gaten 
houden. Besluit van Willems is uitgesteld met 6 weken tot eind december.  
 
* Kabroeksebeek 
Op 7 november vond er een informatiebijeenkomst plaats in Aan de Brug met tekst en uitleg 
over de renovatie- en herinrichtingsplannen van de Kabroeksebeek.  
Plan ligt nu ter inzage tot 10 december en moet daarna ook nog officieel aanbesteed worden. 
Als er geen bezwaren komen is de intentie om te starten voor het broedseizoen van de 
vogels. In het plan zijn opgenomen een werkpad aan 1 de noordzijde van 3,5 meter, 
vervangen en verderaf van de beek plaatsen van de knotwilgen, in het dorp worden een 
tweetal bochtjes aangelegd ter hoogte van de Zouavenstraat en Diepe Kuilestraat, bij het 
Mandersplein wordt een vissteiger gemaakt en achter de Doenssenstraat wordt beschoeiing 
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(versteviging) geplaatst en grond aangevuld. Tussen de Schiksedijk en Kannegietweg vindt 
ook groot onderhoud plaats aan de beek, zodat deze weer onderhouden kan worden.  
 
* Krachtige Kernen 
Op 27 november zullen de resultaten van het HAN-onderzoek kenbaar gemaakt worden. 
 
* 800 jaar Horst 
- DAF-project; Jan Lammers komt komende week naar Horst om Huub van Doorne postuum 
te eren. Huub van Doorne zal geen ondernemersprijs krijgen, omdat deze niet uitgereikt 
wordt aan overledenen. Jan zal een presentatie houden en een rondrit maken in een oude 
DAF-bus, waarbij ook de pers aanwezig is. 
- Verhalenberg De Zuringspeel. Er is een schrijver bezig met een mooi verhaal dat tot een 
theaterstuk zal leiden. Het gebeuren staat gepland op 14 september van het komende jaar. 
De plannen die Cultureel Erfgoed Zwarte Plak heeft op de Zuringspeel kunnen naar alle 
waarschijnlijkheid helaas niet voor die datum gerealiseerd worden. 
- Op 5 januari zal 800 jaar Horst aan de Maas officieel ingeluid worden (letterlijk met luiden 
van alle kerkklokken) en een lied van o.a. Jack Poels over Huub van Doorne en Hay Peeters, 
de klokkenmaker uit Lottum. 
 
* Groengroepen 
Op 8 november is er een bijeenkomst geweest met vrijwilligers van de Perdtsvottenbuurt en 
de gemeente over het opknappen van groen in hun buurt en speeltuin De Poedjesplaats. De 
buurt had hun plannen goed uitgewerkt, de gemeente gaat nu hiermee aan de slag en gaan 
kijken wat haalbaar is. Hierna zijn een 15-tal vrijwilligers bereid om de handen uit de mouwen 
te steken en het groen in de buurt te onderhouden. 
 
* Wonen in America 
Op 25 oktober heeft er een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden met geïnteresseerden voor 
levensloopbestendig woningen. Met het 8-tal kandidaten gaat men nu verder kijken wat 
haalbaar is op de beoogde locatie aan de Meister Rongenstraat. Op 19 november vindt er een 
vervolgafspraak plaats.  
 
* Repair Café America 
Er is een 2de bijeenkomst geweest, die heel goed is verlopen. Ook een aantal bezoekers uit 
andere dorpen gehad. Er is nog behoefte aan wat elektronicamensen, mensen die in ieder 
geval die niet bang zijn om een apparaat open te schroeven. 
Huub vraagt of er ook behoefte is aan een klusjesman voor het dorp. Hay Mulders geeft aan 
dat hij vaker vragen voor klusjes krijgt en hij treedt hier vaak bemiddelend in op. 
Marco heeft nog een voucher van € 500 aangevraagd voor dit duurzaamheidsinitiatief en ook 
verkregen van de gemeente voor het Repair Café America. 
 
06. Dorpscoöperatie America 
Geen bijzonderheden. 
 
07. Ingekomen en uitgaande stukken 
- Iedereen heeft de stukken per mail ontvangen. 
- Een delegatie van het LaefHoês heeft een presentatie gegeven over de Kloostertuin voor 
verkiezing voor beste buurtproject in Limburg van "Onze Buurt". Op 29 november wordt de 
uitslag bekend gemaakt in Heerlen. 

- Op 20 november is er een Dorpscafé over de leefbaarheid in America in de toekomst. 
- Op 29 oktober is er een avond geweest over de toekomst van binnensportaccommodaties. 
Jammer dat bepaalde groepen (o.a. school en kleine clubjes) niet vertegenwoordigd waren, 
waardoor anderen een te grote stempel op de avond drukten. Er werd gebrainstormd over 
de toekomst van de gymzaal. Deze zal voorlopig behouden blijven en daar wordt ook nog 
het nodige in geïnvesteerd. Het is zeer belangrijk dat de gymzaal voor America behouden 
blijft ook al komt er een gezamenlijke sporthal voor de volleybalclub. Dit is van belang voor 
de schoolkinderen en voor de ouderen in het dorp. 
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- Afgelopen maandag is er ook een bijeenkomst geweest in De Locht over het werven en 
behouden van vrijwilligers, met name op gebied van besturen.  

- Op maandag 19 november is weer een bijeenkomst over de huisvesting van tijdelijke 
arbeidsmigranten bij Van Dijck. Ellen en Ruud gaan hier naar toe. 

- Naar aanleiding van de duurzaamheidbrief geeft Huub aan dat er een mooi bedrag is 
verkregen door Het Peelmuseum voor saneren en isoleren van het asbestdak en het 
realiseren van een invalide toilet. Tevens zijn gesprekken geweest met adviseurs vanuit de 
Heidemij om een goed bedrijfsplan op te zetten. 

- Op 12 december is er een bijeenkomst voor ideeën over transport, er zijn o.a. ideeën voor 
elektrische auto’s en fietsen voor gezamenlijk gebruik. 

- Uitnodiging voor een bijeenkomst op 10 december bij ECdP Grandorse. 
- De door de dorpsraad aangeschafte kinderschommel in het Beukenhof is kapot en niet meer 
veilig om te gebruiken. In het kader van de huidige werkzaamheden zullen we t.z.t bekijken 
of we deze gaan vervangen. 

 
08. Uitbreiding Dorpsraad America, brainstormen met Sjaak Sluijters. 
Sjaak begint met PowerPoint als inleiding. 
Dorpsraad is al in 1949 met activiteiten begonnen toen een aantal bestuurder van 
verenigingen bij elkaar kwamen om zaken voor het dorp te regelen. Later is er een soort 
actiegroep ontstaan vanwege problemen die ontstonden rond de regionale stortplaats De 
Zuringspeel. Later is hieruit een dorpsraad ontstaan net als in vele andere plaatsen. Deze zijn 
inmiddels ook zeer erkend door de gemeente. Dorpsraden hebben in de gemeente Horst aan 
de Maas inmiddels ook een eigen budget om te besteden. Ze zijn een schakel geworden 
tussen gemeente en de inwoners van het dorp en zijn een soort mini-gemeenteraad 
geworden, wat op zich ook een probleem kan zijn. Meerdere dorpsraden hebben problemen 
en het getuigt van kracht als een vraag over het eigen functioneren op tafel gelegd wordt. 
Omstandigheden tegenwoordig zijn heel anders als 10 tot 20 jaar geleden. America is een 
heel vitaal dorp met heel veel activiteiten, veel meer zelfs als jaren geleden. Tegenwoordig 
heerst de gedachte “Wel aan het stuur, maar niet in het bestuur”. Mensen willen wel de 
handen uit de mouwen steken, maar liever niet in het bestuur. 
Wat is er veranderd: 

- Agenda’s dorpen en gemeente groeien naar elkaar toe. 
- Leefbaarheidsbudgetten wat inhoudt dat je hier een beslissing over moet nemen. 
-  

Gemeenschappen zijn veranderd: 
- Arbeidsmigranten, statushouders en rugzakhouders die het dorp bevolken. 
- Ontkerkelijking en individualisering. 
-   

 
Jac Sluijters geeft aan dat besturen van Dorpsraad, Laefhoês en Dorpscoöperatie heel veel 
zaken in elkaars verlengde uitvoeren. Hij stelt voor om een vervolg overleg te plannen met de 
genoemde besturen. Wat kunnen ze voor elkaar betekenen? Hay Mulders neemt hierin 
initiatief. 
Horst aan de Maas heeft het liefst 1 aanspreekpunt en dat is de dorpsraad. Nu is het ook zo 
dat de gemeente diverse bijeenkomsten organiseert, veelal over onderwerpen waarvan de 
gemeente al heel goed weet hoe de belanghebbenden over het onderwerp denken. Zulke 
bijeenkomsten zouden veel beter vanuit de dorpsraden geïnitieerd kunnen worden. 
Er wordt gediscussieerd over diverse vormen waarin vorm gegeven kan worden aan de 
invulling van de dorpsraad.  
Huub Geuijen geeft aan dat hij (tijdelijk) zitting in het bestuur wil nemen, hij ziet hier liever 
ook jongeren in het bestuur zitting nemen, maar wil graag een bijdrage geven aan de 
eventuele hervormingen van de dorpsraad. 
Hay Mulders geeft aan om begin 2019 met alleen de dorpsraad het eigen functioneren tegen 
de loep te houden. Hij stelt ook voor om prioriteitsgelden aan te vragen voor een feestavond 
voor vrijwilligers in het dorp. 
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09. Rondvraag 
- Kombord aan de Slikweg is verdwenen, dit is al doorgegeven aan de gemeente. 
- Hay Engels geeft een toelichting op SAAM, er zijn geen ontwikkelingen. In januari is er weer 
een bijeenkomst.  

- America Bruist wordt op 6 januari weer gehouden bij Boëms Jeu. 
- Ruud geeft aan dat in de gemeenteraad is aangegeven dat er subsidie te verkrijgen is voor 
verlichting naar de parken van Center Parcs, alleen Horst heeft hiervoor nog geen budget. 

- Hay Engels geeft aan dat hij snapt dat deze avond langer heeft geduurd, maar dat in 
principe uiterlijk om 22 uur de vergadering afgelopen moet zijn. 

- Ellen spreekt haar dank uit naar Huub en is heel blij dat ze als bestuur doorkunnen. Dit 
wordt gedeeld door de andere leden. En Ellen is benieuwd hoe Leen en Lisa tegen de 
dorpsraad kijken. Er worden inderdaad veel zaken besproken waar men niet zo’n weet van 
had. Het duurde vandaag wel wat lang, maar het was wel interessant 

 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:50 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 
 


