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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. 12-12-2018 
 

 

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

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Schommel Beukenhof Overleg en aanschaf Marco 31-12-18 V 
2 Bezorging Hallo Navraag naar bezorging bij de Hallo. Marco 31-12-18 V 
3      
4      
5      

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Marco opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Bericht van verhindering van Frank ten Doescate, Tom Faessen en Lisa Reintjes. 
 
02. Vaststellen agenda 
Agendapunt 7 wordt als eerste behandeld, omdat Sjaak eerder weg moet. 
Hay Mulders mist het Dorpscafé America op de agenda.  
 
03. Mededelingen en verslag 14-11-2018 
- Hay Engels geeft aan dat op 12-12-2018 het bij Transportal niet direct om het elektrisch 
vervoer gaat, maar dat deze avond die belegd wordt door de gemeente, gaat over m.n. de 
bereikbaarheid van een aantal bedrijventerreinen. 
- N.a.v. het defect aan de peuterschommel in Het Beukenhof wordt aangegeven dat eenzelfde 
type niet teruggehangen mag worden. Marco neemt contact op met Anita Rongen om in 
overleg een nieuwe peuterschommel terug te hangen. Dit zal dan middels prioriteitsgelden 
gefinancierd gaan worden. Marco informeert de dorpsraad hierover. 
- Op 9 januari is er bijeenkomst van SAAM, waarbij alle belanghebbende verenigingen, 
dorpsraad en gemeente voor uitgenodigd zijn. Op de avond zullen diverse scenario’s naar 
voren komen hoe verder te gaan m.b.t. de (buiten)sportaccommodatie.  
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 
Verslag wordt verder goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04.  Korte update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken indien nodig:  
* Verkeer 
Huidige maatregelen bij school (zebrapad) naar Beukenhof zijn in overleg met Hay Mulders, 
school en de voorzitter van de Ouderraad genomen. Er zijn ook plannen voor verdere 
maatregelen, school heeft echter nog meer plannen voor herinrichting van het schoolplein en 
wil graag wachten met nemen van concrete maatregelen, als deze plannen rond zijn. 
Bij de uitgang van het schoolplein is de drempel aan de zijkanten voorzien van groene 
strepen die een attentie verhogende functie hebben. Borden voor nieuwe zebrapaden zijn 
aangevraagd en worden nog geplaatst.  
Er wordt nog gekeken voor een parkeersverbodbord tegenover Boëms Jeu. Aan de Gerard 
Smuldersstraat wordt een smal stukje trottoir aangelegd, zodat voetgangers niet de weg op 
hoeven als ze het dorp uit willen lopen. 
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* Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten door Van Dijck 
Op 19 november vond er weer een omgevingsdialoog plaats bij Van Dijck Groenteproducties 
in het kader van de mogelijke huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten aan de 
Peelheideweg. Buurtbewoners, dorpsraad en alle andere betrokken partijen waren weer 
aanwezig. Het was een hele positieve bijeenkomst, waarbij alle partijen tevreden uit elkaar 
zijn gegaan. Huisvesting zal gedeeltelijk op eigen terrein en gemeentegrond plaats gaan 
vinden. Het betreft hier een tijdelijke vergunning van 10 jaar.  
Er wordt nog kort nabesproken of dorpsraad juiste werkwijze in deze heeft aangehouden. 
Dorpsraad heeft zich in eerste instantie als toehoorder opgesteld en zich goed in laten lichten 
door de voor- en tegenstanders van het plan. De argumenten van de buurtbewoners 
(tegenstander van de eerst beoogde locatie) waren inhoudelijk erg sterk en hier schaarde wij 
ons als dorpsraad dan ook achter. Dit hebben we de gemeente ook geschreven. Hierin is ook 
aangegeven dat wij huisvesting op eigen terrein de voorkeur geven, iets waar de buurt ook 
mee kan leven en adviseert. Dit wordt dan ook bekeken als serieuze optie door de gemeente. 
Achteraf gezien hadden we als dorpsraad iets eerder contact met de buurt op kunnen nemen, 
al wisten we dat de buurt nog geïnformeerd zou worden door Van Dijck. De buurt heeft e.e.a. 
heel goed en gedegen opgepakt en is goed voor eigen belang opgekomen. 
 
* Groengroepen 
Gemeente heeft overwegend positief gereageerd op de plannen van de vrijwilligers van De 
Perdsvottenbuurt. Zij zijn nog met elkaar in overleg. Maandag 17 december informeert de 
werkgroep de buurt over de plannen. Er zijn ongeveer 15 mensen hiervoor gerekruteerd. 
 
* Wonen in America 
Op 19 november vond er weer een bijeenkomst plaats met de kandidaten voor 
levensloopbestendig woningen aan de Meister Rongenstraat. Voorafgaand hieraan werd een 
voorbeeldwoning bezocht in Sevenum. Dit gaf een goed beeld en maakte de kandidaten 
enthousiast. De werkgroep heeft op 29 november de stand van zaken toegelicht bij de 
gemeente. Ook zij zijn tevreden met onze aanpak en stimuleren ons om zo verder te gaan. Er 
is een keuze gemaakt voor drie 2-kappers, hierover is ook al contact geweest met de 
gemeente en die was hier ook heel positief over. Ook zijn er plannen voor vijf 
levensloopbestendige koopwoningen tegenover de Kompaswoningen aan de Grad Poelsstraat. 
Daar is een projectontwikkelaar mee bezig. Gekeken wordt naar een mogelijke 
samenwerking. Ook is er overleg met Wonen Limburg om daar huurwoningen gerealiseerd te 
krijgen. Op 7 januari vindt er weer een vervolgbijeenkomst plaats.  
 
* Binnensport accommodaties 
Op maandag 10 december vond er weer een bijeenkomst plaats over de toekomst van de 
binnensportaccommodaties in onze regio. Doelstelling hiervan is om een lange termijnvisie te maken voor 
duurzame en betaalbare accommodaties in onze gemeente. Er vond een terugkoppeling plaats van 
eerdere bijeenkomsten en er werd verder gesproken en nagedacht over mogelijke scenario’s die zouden 
kunnen volgen. Er is gediscussieerd over scenario; of 3 gymzalen aanhouden; of 1 sporthal centraal in het 
gebied. De politiek was oververtegenwoordigd bij deze bijeenkomst en de volleybalvereniging heeft een 
grote vinger in de pap, merkten we op. Dorpsraad America is van mening dat de gymzalen in de dorpen 
zeer belangrijk zijn voor de leefbaarheid en gehandhaafd moeten worden. E.e.a. zal nog vervolgd gaan 
worden. 
 
* Ontwikkelingen ECdP Grandorse 
Op maandag 10 december vond er ook weer een bijeenkomst plaats m.b.t. de ontwikkelingen 
bij het Equestrian Centre de Peelbergen. Er wordt een equiduct (paardenbrug) naar het 
evenemententerrein aan de overzijde van de Peelstraat gerealiseerd. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal het evenemententerrein in de toekomst alleen voor evenementen voor 
paarden beschikbaar zijn. Er zijn diverse ontwikkelingen in het gebied, meerdere percelen zijn 
er verkocht, er zal aanplant zijn van bos ter compensatie, er wordt duurzaam gebouwd voor 
tijdelijke stallen die er nu staan, en de commerciële ruimte (Hippische Boulevard) bij het 
ECdP wordt gebouwd. 
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* Dorpscafé America dát Stiët! Ook nog in 2030? 
Uitkomsten hebben in Peelklokje gestaan. Eén van de uitkomsten was om meer met jongeren 
te gaan doen. Hay en Marco hebben de dagboeken er nog eens op nagekeken en hebben 
plannen om een bijeenkomst te houden met jongeren die aantal jaren geleden iets in de 
dorpsdagboeken hebben geschreven. Hoe kijken zij nu tegen bepaalde zaken aan? De 
jongerenbijeenkomst wordt i.s.m. ’t LaefHoês en Synthese georganiseerd in januari. 
Een ander aandachtspunt is het toenemen van het aantal dementerenden en hoe kunnen we 
hier aandacht aan geven. 
 
05. Dorpscoöperatie America 
Geen bijzonderheden. 
 
06. Ingekomen en uitgaande stukken 
- Iedereen heeft de stukken per mail ontvangen. 
- Huur Aan de brug is na 10 jaar met 4% gestegen. 
- Bezorging van de Hallo in het buitengebied is een groot probleem. Er is schijnbaar niemand 
voor te vinden. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeenteberichten en andere publicaties die 
nu niet overal bezorgd worden. Marco neemt (nog eens) contact op met de Hallo. 

 
07. Functioneren Dorpsraad America 
In de vorige vergadering is aangegeven het functioneren van onze dorpsraad te bespreken 
met alleen de dorpsraadleden. Dit gaan we op een reguliere vergadering van de dorpsraad 
doen op 13 februari. Voorafgaand vindt er eerst nog een overleg plaats op 17 januari met 
Sjaak, Marco, Ellen, Hay M. en leden van de Dorpscoöperatie en ’t LaefHoês. 
 
08. Rondvraag 
- Agenderen Balgooien voor komende dorpsraadvergaderingen. Wie kent nog pasgetrouwde 
echtparen? Graag doorgeven. 

- Ellen benadrukt dat de Kloostertuin van het LaefHoês de eerste prijs heeft gewonnen in de 
competitie Onze Buurt, een wedstrijd voor buurtprojecten in Limburg. Hiermee namen ze 
maar liefst € 24.000 mee naar America. Een mooie opsteker! Gefeliciteerd. 

 
09. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21:45 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


