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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. 13-02-2019 
 

 

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

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Fietspad Hoebert-/Spoorweg Informeren naar status Ellen 13-03-19  
2 Verfraaien brug P. Jeukenstr. Contact met Guy D. opnemen Ellen 13-03-19  
3 Bruggetje Doenssenstraat Inventariseren in de buurt Leen 13-03-19  

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Marco opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom aan Jos Claessens, 
Frans Steeghs en Jan Schoeber van Stichting Landschap Horst aan de Maas. 
Bericht van verhindering van Frank ten Doescate,  
 
02. Presentatie Stichting Landschap Horst aan de Maas door Jos Claessens 
Stichting Landschap Horst aan de Maas brengt partijen bij elkaar en realiseert diverse projecten om het 
landelijk gebied van Horst aan de Maas op de kaart te zetten. Naast deelname in diverse werkgroepen 
werkt de stichting ook samen met div. partners zoals ’t Zoemhukske en Knopenlopen. Werkgroep 
Erfbeplantingen zit inmiddels op 775 aangeplante erven en zij wil in het kader van 800 jaar Horst aan de 
Maas dit jaar uiteraard de 800 erven halen.  
Frans Steeghs is lid van de werkgroep Routestructuren, zij hebben inmiddels 450 km aan wandelroutes 
aangelegd, die met paaltjes aangegeven worden. De werkgroep zorgt voor aanleg van nieuwe routes 
maar ook voor onderhoud aan de bestaande routes. Dit heeft vaak veel impact, omdat door 
baldadigheid en/of werkzaamheden regelmatig palen verdwijnen en/of verplaatst moeten worden. In 
Griendtsveen is er een route door bewoners uitgezet, hopelijk kan deze route ook onder de paraplu van 
de werkgroep komen. Alles wordt gedaan met vrijwilligers; uitzetten, plaatsen van palen, snoeien en 
maaien van de paden. 
 
Werkgroep Biodiversiteit draagt zorg voor verbetering van onder andere bermbegroeiing. Werkgroep 
Natuur en Cultuurhistorie draagt zorg voor in stand houden van natuur- en cultuurhistorische elementen 
binnen de gemeente. De stichting zorgt ook voor trainingen van vrijwilligers, zodat deze o.a. veilig de 
werkzaamheden uit kunnen voeren. Ook zorgen zij voor de opleiding van de Landschapsambassadeurs 
die kennis van zaken krijgen over alle elementen van onze gemeente. 
 
Vanaf woensdag 13 maart, Nationale Boomplantdag, starten weer vele nieuwe activiteiten, zoals het 
planten van Honingbomen in de woonkernen die door de Rabobank geschonken, een actie van de Lidl, 
ondersteuning van dorpsraden, scholen en vrijwilligers in de diverse dorpen. 
Als verenigingen of particulieren plannen en/of ideeën hebben kunnen ze hiervoor contact opnemen met 
de stichting. De stichting zal hiervoor geen gelden beschikbaar stellen, maar wel in natura (materiaal en 
kennis) hun bijdrage leveren. In het kader van de Laeftuin van ‘t Laefhoes zijn er inmiddels ook 
gesprekken geweest met de werkgroep voor ondersteuning. 
Hay Mulders geeft aan dat hij met Mart Poels en Hay Engels landschapselementen in kaart aan het 
brengen is en inmiddels een inventarisatie heeft die hij rond wil sturen voor aanvullingen. Ook wordt het 
Hoogershuuske aan de Bloemvenweg in de vergadering genoemd, dit dreigt te vervallen en is een 
karakteristiek landschapselement.  
 
03. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld. 
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04. Mededelingen en verslag 16-01-2019 
De peuterschommel is opgehangen in het Beukenhof. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
05.  Korte update werkgroepen Dorpskracht / lopende zaken indien nodig:  
* Verkeer 
Genoemde punten in de vorige vergadering zijn doorgegeven aan de gemeente. 
De gemeente heeft toegezegd na te denken over snelheidsremmende maatregelen voor op de 
Wouterstraat. 
Er worden nog borden geplaatst bij het zebrapad nabij de Dagwinkel en school. 
Over de status van het fietspad aan Hoebert- en Spoorweg is op dit moment niets bekend, 
Ellen informeert hiernaar. 
Op diverse plaatsen in het dorp is er gewerkt aan de trottoirs om deze te verbeteren. Dit 
hebben wij vorig jaar doorgegeven aan de gemeente, het is echter jammer dat het niet 
teruggekoppeld is dat de werkzaamheden nu aangepakt worden. Welke trottoirs worden nog 
meer aangepakt? 
 
* Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten door Van Dijck 
Geen bijzonderheden te melden, bouw is aan de gang. 
Ruud vraagt of iemand weet of er contact is geweest met de Dagwinkel voor inrichten van 
een servicepunt. Huub Geuijen geeft aan dat er wel een gesprek is geweest met bestuur van 
‘t Laefhoes dat medewerkers daar terecht kunnen voor o.a. dokter, apotheek of therapie, 
daarbij is de Dagwinkel ook even besproken. 
 
* Groengroepen 
De Perdsvottenbuurt is nog in gesprek met de gemeente over het groen in hun straat. Doel is 
om dit voorjaar nog te starten met werkzaamheden, de buurt ergert zich een beetje aan de 
traagheid (beantwoording van mailtjes) vanuit de gemeente. 
Op de Diepe Kuilestraat is men begonnen met het snoeien van de singel aldaar. 
 
* Bezwaarschrift ingediend i.z. Huisvesting arbeidsmigranten aan Eickhorsterweg 
Ellen geeft aan dat zij bericht heeft gekregen dat de gemeente de verleende vergunning heeft 
aangehouden en voornemens is deze in te trekken. De aanvraag is abusievelijk als een 
standaard formaliteit behandeld. Dat was niet correct. Gemeente wil nu eerst de 2 pilots in 
America en Sevenum afwachten alvorens er andere plannen in behandeling worden genomen. 
Volgende week zal nadere informatie vanuit de gemeente komen, naar aanleiding daarvan zal 
bekeken worden of we ingaan op de uitnodiging van de gemeente voor een informatief 
gesprek. Marco, Ruud en Huub zullen dat gesprek dan aangaan. 
 
* Wonen in America 
Op 6 februari heeft de groep senioren weer bij elkaar gezeten om de nieuwe tekeningen van 
Toon te bespreken. Deze beviel de groep. Toon gaat met deze tekeningen naar de welstand 
voor een goed vervolg van dit project. 
Met Wonen Limburg zijn we in gesprek om eventueel huurwoningen in het gebied aan de 
Grad Poelsstraat te bouwen, al is dit een moeilijk verhaal. 
Frenk geeft aan dat er in de loop van het jaar woonavonden georganiseerd gaan worden 
vanuit diverse politieke partijen. Vanuit een werkgroep die deze aan het organiseren is 
bestaat er wel een zorg dat er mogelijk te veel woningen gebouwd gaan worden. Verder kan 
nog niet concreet aangegeven worden wat er op de avonden te bieden is. Hay Mulders geeft 
aan dat vanuit het dorp wel aangegeven is dat er een woonwens is in het dorp. Concreet is er 
een vraag van 5 á 6 levensloop bestendige huurwoningen. 
 
* Sportaccommodaties (SAAM en binnensport). 
Op dit moment geen bijzondere ontwikkelingen. De clubs beraden zich nog op het voorstel 
van de gemeente. 
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* Kabroeksebeek (verfraaien brug?) 
Aanpassing van de beek in het dorp is zo goed als klaar, hier en daar moeten nog wat 
aanpassingen plaatsvinden. Aanleg van het groen zal door de gemeente worden gedaan, daar 
worden op dit moment plannen voor gemaakt. 
Of er interesse is voor verfraaiing van de brug over de Past. Jeukenstraat zal Ellen contact 
opnemen met Guy Derks. Leen Raedts zal nagaan of er nog interesse is voor een bruggetje 
aan de Doenssenstraat. 
Afsluiting en oplevering van het project zal hoogstwaarschijnlijk op 27 februari zijn. 
 
06. Dorpscoöperatie America 
Vanuit de coöperatie zijn er geen bijzonderheden te melden. 
 
07. America in 2030 
Op donderdag 7 februari vond een eerste bijeenkomst plaats in de soos met jongeren van ons 
dorp, dit onder begeleiding van Mieke Cruijsberg van Synthese. Op een interactieve manier 
werd de aanwezige jeugd enkele vragen over de toekomst van America voorgelegd. Opkomst 
was met 7 aanwezige niet erg hoog, maar de avond was wel goed. 
Er wordt bekeken of het voor een volgende keer op een andere manier aangevlogen kan 
worden om meer jongeren te trekken. Synthese heeft daarnaast ook Cartouche bezocht en 
ook een aantal groepsavonden van Jong Nederland. 
 
08. Balgooien 
Er zijn op dit moment 3 kandidaten. Huub heeft hier contact mee. Er volgt mogelijke nog een 
4de stel. Marco stuurt de poster met de volgorde van de route naar Het Peelklokje. 
 
09. Functioneren Dorpsraad verplaatsing en invulling avond in maart  
Annet Jeucken van Synthese/VKKL zal bij de volgende bijeenkomst aanwezig zijn. 
Deze bijeenkomst zal volledig in het teken staan van het functioneren van de dorpsraad 
staan. Met een nieuw ontwikkeld evaluatiespel zullen we kritisch naar onszelf gaan kijken. De 
vergadering is net als anders openbaar. 
 
10. Ingekomen en uitgaande stukken 
Stukken zijn door ieder ontvangen.  
- Het bezoek van de gemeenteraad aan het dorp is heel goed ontvangen. Bezoek aan het 
Peelmuseum was heel inspirerend, de strakke planning, de hoeveelheid activiteiten en de 
manier waarop we deze van de grond hebben gekregen werd bewonderingswaardig 
aangehoord. 
- Dorpsradenoverleg: Voor aanleg van groen zijn er in het kader van Greenleaf gelden 
beschikbaar, hierover is een presentatie gegeven. Ook is de huisvesting van arbeidsmigranten 
besproken, insteek vanuit de dorpen was heel divers. Centrale vraag aan het eind was hoe wij 
als dorpsraad om te gaan met deze “problematiek”. 
 
11. Rondvraag 
- Kascontrole commissie: Huub en Frenk zullen dit jaar de kas controleren bij Marco, 
jaaroverzicht en financiën worden in april behandeld. 
Hay Mulders:  
- Binnenkort is er een overleg over 75 jaar bevrijding, hierbij zijn o.a. de Fanfare, het 
Peelmuseum en comité 4/5 mei betrokken. 
- Voor 60-plussers zijn er binnenkort activiteiten om gezonder en fitter te worden. 
- Er is een initiatief voor een Oudercafé voor ouders van kinderen van 0-16 jaar, iedere 2 
maanden zal er een nieuw thema besproken worden. Er is veel animo hiervoor. 
- Frenk Peeters: Er komt een bijeenkomst bij Hub73 waar actuele zaken aan de orde komen, 
hierbij deze keer over verslavingen aan o.a. internet en gamen. Als er ideeën hiervoor zijn, 
dan zijn die welkom. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


