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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. 12-02-2020 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Huub Geuijen, Tom Faessen 
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Mariet Roelofs 
Gasten: Piet Swinkels, Jac Kleuskens, Geert Vogelzangs, 
Afwezig m.k.: Ellen Jacobs, Lisa Reintjes en Frenk Peeters, 
Pieter vd Homberg 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Hay Mulders en Tom Faessen 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Mestverwerker Willems Rudy Tegels uitnodigen voor DRA Frenk Peeters 11-03-20 V 
2 Dorpscafé 15-04-20 Combineren met de 

dorpsraadvergadering is akkoord. 
Thema: America zorgt.  

DRA + 
LaefHoês 

15-04-20  

3 Aanvraag Prioriteitsgelden 
Verzetsmonument 

Aanvragen Marco 19-02-20 V 

4 Aanvraag Prioriteitsgelden 
Trapsteekwagen + Boekkisten 

Aanvragen Marco 19-02-20 V 

5 Aanvraag Prioriteitsgelden 
Hoekspiegel voor Caeciliapad 

Aanvragen Marco 19-02-20 V 

 
 
01. Opening en berichten van verhindering 
Bericht van verhindering van Ellen Jacobs, Pieter vd Homberg, Lisa Reintjes, Frenk Peeters. 
 
02. Mededelingen  
Punten worden ingebracht door aanwezigen. 
- Groenaanpassingen worden momenteel opgepakt links en rechts in het dorp. Fijn dat het 
trottoir aan de Ger. Smuldersstraat nu doorgetrokken wordt tot aan het fietspad. 

- Geert V. deelt mee dat er binnenkort ook in de Smelenzaal plafondplaten gaan komen. 
- De fietspadverlichting aan de Meteriksebaan is nog niet helemaal aangesloten.  

 
03. Verslag 15-01-2020 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04. Opmerkingen n.a.v. het verslag: 
- Balgooien: 2 deelnemers, 1x op de Zwarte Plakweg (Elona Coopmans - Bazuin) en het 
Boorebroedspaar. Dit keer gooien zij in Het Beukenhof. 
- Toekenning prioriteitsgelden Perdsvottenbuurt: Nog wel even een verheldering t.a.v. de 
verantwoordelijkheid voor het benodigde onderhoud en mogelijke vervanging in de toekomst. 
Gemeente doet de inspectie. Indien niet in orde, dan is de buurt/dorpcoöperatie 
verantwoordelijk voor reparatie/vervanging/verwijdering.  
 
05. Ingebrachte agendapunten 
- Overleg spoor: Moeilijk om Prorail aan tafel te krijgen. Er zijn nog een aantal 
onbeantwoorde vragen, die door Prorail beantwoordt kunnen worden. We vragen of we 
antwoorden kunnen krijgen de gestelde vragen en voor het vervolg niet meer aan tafel willen 
zonder een vertegenwoordiger van Prorail. We zouden ook nog een klacht in kunnen dienen.  
Op 2 maart is een volgend overleg gepland. 
- Dorpscafé op 15 april: In de week van het LaefHoês wil ’t LaefHoês i.s.m. de dorpsraad een 
Dorpscafé organiseren met het thema “America Zorgt”. Hay geeft een korte toelichting. 
- De wijziging in de openingstijden in de huisartsenpraktijk/apotheek wordt even toegelicht.  
- Situatie m.b.t. Mestverwerkingsbedrijf van Willems: Er is een procedure geweest bij de 
Raad van State, wat de tonnages zouden billijken. Dit is een onduidelijk en onbekend verhaal 
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en roept weer nieuwe vragen op. Goed om Wethouder Rudy Tegels uit te nodigen om dit te 
verhelderen voor de dorpsraad en de buurt. De rol van de gemeente is niet helemaal helder.  
 
06. Aanvraag Prioriteitsgelden Verwijs- en informatiebord Verzetsmonument 
Aangevraagd door Jac Poels namens het 4 mei comité. Stukken zijn bijgevoegd in de 
aanvraag. Het plan is om een gemetseld muurtje op te trekken van mergelsteen met een 
roestvrijstalen bord met “Verzetsmonument 1940-1945”. Dit zal de aantrekkingskracht 
moeten vergroten. Verder zal er een informatiebord komen in het A-profiel van America. Er 
ligt een begroting van het comité van € 2.388,33. 
Er zijn geen fondsen te vinden voor dergelijk project. De vergadering heeft geen bezwaren 
hiertegen. Als de gemeente akkoord gaat kan dit uitgevoerd worden. 
De gemeente heeft het pad en het groen bij het monument al heel mooi opgeknapt, maar zal 
nog wat kleine aanpassingen gaan doen, zoals de stroomvoorziening aanleggen.  
 
07. Aanvraag Prioriteitsgelden Trapsteekwagen en Boekkisten  
Aangevraagd door Ine Daniëls namens De Laeshook in ’t LaefHoês. 
Voor het goed en veilig verplaatsen van de boeken vraagt De Laeshook een Trapsteekwagen 
en een aantal Boekkisten ter waarde van ± € 1.000,00. De dorpsraad heeft geen bezwaren 
hiertegen. Als de gemeente akkoord gaat kan dit uitgevoerd worden. 
 
08. Aanvraag Prioriteitsgelden Hoekspiegel voor Caeciliapad 
Al eerder besproken is de wat gevaarlijke haakse bocht in het Caciliapad. De gemeente wil hier zelf geen 
hoekspiegel plaatsen, maar vindt het wel goed als deze middels prioriteitsgelden gefinancierd wordt. 
Geschatte aankoopwaarde is ± € 250,00. Hiervoor zal de dorpsraad dan verantwoordelijk voor zijn.  
Iedereen is akkoord. 
 
08. Ingekomen en uitgaande stukken 
De stukken zijn door iedereen ontvangen.  
- Marco heeft contact gehad met Thijs Hermans over het fietspad langs de Hoebertweg. Er 
zijn nog 3 knelpunten waar de gemeente nog niet alle medewerking heeft om de plannen te 
realiseren. Ze zijn nu een nieuw plan aan het schrijven om deze knelpunten te omzeilen. 
Thijs hoopt hier na het weekend uitsluitsel over te krijgen. Eind maart hoopt hij de plannen te 
kunnen presenteren. 
- Veel hondenpoepzakjes belanden naast de weg. Marco heeft dit opgepakt en doorverwezen 
naar gemeente. Zij gaan de situatie op locatie bekijken. 
 
09. Mededelingen van de voorzitter 
Geen. 
 
10. Rondvraag 
- Huub: Er zijn offertes opgevraagd voor nieuwe aankleding van de plantsoenen rondom de 
Welkomstborden van America. Voorstel is om het met sedumplanten te bekleden. Dit is erg 
prijzig. Het bestuur gaat hier nog na kijken. Wordt vervolgt. 

- Jac: De putdeksels van de rioolbuis bij hem voor de deur op de Zwarte Plakweg zijn wat 
verzakt en losgetrild. Hij heeft hier medewerkers van de gemeente op aangesproken en zij 
maakten hier een melding van. Het zal binnenkort gerepareerd gaan worden. 

- Piet: Er zijn wat verzakkingen op Kabroekstraat, vooral ook waar rioolbuizen onder de weg 
door loopt. Dit is al aangegeven door de dorpsraad. Er zou naar gekeken worden. Maar het 
is goed dat bewoners zelf dit aangeven bij de gemeente. Makkelijke App’s hiervoor zijn er 
van MijnGemeente en BuitenBeter. Deze werken goed. Piet gaat dit doen. 

 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


