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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. 11-03-2020 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Huub Geuijen, Ellen Jacobs, 
Lisa Reintjes  Pieter vd Homberg 

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Mariet Roelofs, Frenk 
Peeters 
Gasten: Piet Swinkels, Jac Kleuskens, Peter Janssen, Ger 

Janssen 
Afwezig m.k.: Tom Faessen 

Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs  
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Mestverwerkingsbedrijf 
Willems 

Organiseren omgevingsdialoog Gemeente 15-04-20 V  

2 Turfstekerspad Bellen voor onderhoud Hay E. 15-04-20  

3 Kascontrole 2019 Controleren van de stukken Lisa en Frenk 15-04-20  

4      

5      

 
 

01. Opening en berichten van verhindering 
Geen bericht van verhindering.  

 
02. Mededelingen  
- Punten worden ingebracht door aanwezigen. 

- Huub doet kort verslag van het vooroverleg dat zojuist is geweest met wethouder Rudy 
Tegels. De wethouder gaf aan dat mestverwerkingsbedrijf Willems in het gelijk is gesteld 

door de Raad van State en dat de gemeente het bestemmingsplan moet aanpassen. 
Afgesproken is dat er een vervolggesprek gepland wordt met de wethouders Tegels en 
Kuijpers, Willems, dorpsraadleden met adviseurs en Ger en Peter namens de buurt. Dit zal 

een omgevingsdialoog zijn die door de gemeente geïnitieerd en geregeld gaat worden.  
De vraag die er nu nog ligt is, waarom liep deze procedure bij de Raad van State? Is er een 

eerder geschil geweest en waarom waren wij hier niet van op de hoogte? 
 

03. Verslag 12-02-2020 

Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 

04. Opmerkingen n.a.v. het verslag: 
- Hay M: n.a.v. toekenning prioriteitsgelden Perdsvottenbuurt: de gelden zijn bij elkaar om 

tot aanschaf van beweegtoestellen over te gaan. Dit gaat de buurt ook zelf regelen. 

- Dorpscafé op 15 april i.p.v. dorpsraadvergadering. Thema is: America Zorgt, de 
voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. 

- Marco: Prioriteitsgeld voor aanschaf hoekspiegel is binnen, deze is inmiddels besteld. 
- Marco: Vandaag zijn de zieke kastanjebomen op Het Turfstèkersplein verwijderd. Hier 

komen binnenkort 16 nieuwe bomen (8 soorten) voor in de plaats. 

 
05. Ingebrachte agendapunten 

- Hay Engels: Er is onderhoud nodig aan het Turfstekerspad. Hay M. geeft aan dat de 
gemeente dit gaat onderhouden. Frans Steeghs is contactpersoon namens Landschap Horst 
aan de Maas en daar kan dit aan doorgegeven worden. Hay E. gaat het doorgeven. 

- Jac: vernieuwing putdeksel Zwarte Plakweg is goed verlopen. 
- Frenk: ingezonden brief over Dagwinkel in Peelklokje. Frenk is verbaasd over dit ingezonden 

stuk van enkele verontruste ondernemers. Huub geeft aan dat deze brief binnen OVA 
vergadering besproken gaat worden. 
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- Frenk: blijkt dat de Pubquiz Horst subsidie heeft ontvangen, wellicht dat dit voor 

Americaanse Pubquiz ook kan gelden. Het nieuwe subsidiekader wordt nu bij gemeente 
behandelt. 

- Frenk: voetbalclub America en Meterik. Het initiatief voor de voortgang ligt bij de 

voetbalclubs om iemand aan te wijzen die gesprek kan gaan leiden, een onafhankelijk 
persoon. 

- Frenk: koppeling tussen de binnensport (sporthal)- en buitensportaccommodatie is uit 
elkaar getrokken. De sporthal zal er komen, maar dit staat los van de 
buitensportaccommodatie. 

- Peter: verslagen van de dorpsraad, waar zijn deze te vinden? Via dorpsraadamerica.nl en 
inamerica.nl zijn de notulen van dorpsraad terug te vinden onder het kopje van de 

dorpsraad. 
- Marco: presentatie (financieel)jaarverslag volgt in de vergadering van mei. Lisa en Frenk 

zullen de stukken controleren. 
- Huub: het energiepanel is weer bij elkaar geweest. Er dienen in Horst aan de Maas een 

behoorlijk aantal zonnepanelen aangebracht te worden. Het is ook de bedoeling om 

zonnepanelen op de geluidsschermen die langs het spoor gaan komen te plaatsen. Er zullen 
ook windmolens geplaatst moeten gaan worden in onze gemeente. 

In 2030 wil Horst aan de Maas op 35% eigen opwekking zitten. 
- Hay M. geeft aan om te bekijken of het project Buurkracht nogmaals opgestart kan worden. 
 

06. Evaluatie Balgooien 2020 
Ook dit jaar is alles weer goed verlopen. Er waren dit jaar (maar) 2 stellen die hebben 

meegedaan, namelijk Pieter & Elona Coopmans-Bazuin en het Boerenbruidspaar Dirk & Milou 
Lemmen-Klomp. Het Boerenbruidspaar deed het dit jaar niet vanuit de kiosk, maar in Het 
Beukenhof. 

 
07. Ingekomen en uitgaande stukken 

De stukken zijn door iedereen ontvangen.  
Hier waren verder geen vragen of opmerkingen over. 
 

08. Mededelingen van de voorzitter 
Vorige week heeft de werkgroep Spoor weer bij elkaar gezeten samen met wethouder Eric 

Beurskens en beleidsmedewerker Emiel Heijnen. Dit keer vond de bijeenkomst plaats bij Guy 
Derks in huis. Zo zou de wethouder het zelf kunnen ervaren hoeveel overlast men ervaart. 
Echter reden er die dag geen treinen door omstandigheden. De zorgen zijn echter wel goed 

over gebracht en aan de wethouder is gevraagd ons te helpen bij de vele problemen die het 
treinverkeer door ons dorp veroorzaken. Hij zal zich hiervoor dan ook inspannen. Een volgend 

overleg zal zijn met mensen van Prorail. 
 
09. Rondvraag 

- Mariet vraagt hoe het zit met de uitbreiding van de DCA. Het loopt nog niet zo vlot met het 
vinden van de juiste personen, gesprekken lopen met enkele personen.  

- Peter Janssen, spreekt zijn dank uit voor de uitnodiging van deze avond. 
 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


