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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. 16-09-2020 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Huub Geuijen, Ellen Jacobs, 
Lisa Reintjes, Pieter vd Homberg 
Adviseurs: Hay Mulders, Frenk Peeters, Mariet Roelofs 
Gasten: Piet Swinkels, Peter van Berlo, Jenny ie Atabay, Jan 
Derix, Nicole Merkx, 
Afwezig m.k.:  Hay Engels, Tom Faessen 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs  
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V
1 Trottoir Wouterstraat Verzoek aan gemeente Ellen 23-09-20 v
2 Fietspad Hoebertweg Verzoek aan gemeente Ellen 23-09-20 v
3      
4      
5      

 
 
01. Opening en berichten van verhindering 
Geen bericht van verhindering. Hay M. komt iets later. 
Een speciaal welkom aan Jan Derix en Nicole Merkx namens de Wouterstraat. Zij hebben 
contact gehad met Ton Peeters en Regina van de gemeente inzake de verkeersveiligheid in 
hun straat. 
Ook een hartelijk welkom aan Peter van Berlo en Jenny ie Atabay die aan hebben gegeven deze 
dorpsraadvergadering bij te willen wonen en wellicht nog vaker aan willen sluiten. 
 
02. Mededelingen  
- Jan en Nicole willen wat vertellen over hun verkeerveiligheidsproblemen in hun straat.  
Het wordt steeds drukker op de Wouterstraat, meer woningen meer kinderen. 
Er komt steeds meer verkeer op de Wouterstraat en er wordt veel te hard gereden en het is 
onduidelijk dat je van 60 km naar 30 km moet gaat. 
De straat heeft contact gehad met politie en die hebben de buurt verwezen naar de 
gemeente. Daar is de klacht neergelegd en toen heeft de gemeente dit opgepakt. Ton Peeters 
en Regina zijn toen in gesprek gegaan met de buurt. Heel positief gesprek gehad met de 
gemeente. De mensen moeten bewust gemaakt worden van de situatie. De buurtgenoten 
gaan een campagne opzetten samen met de gemeente. Een aantal actiepunten zijn opgezet: 
een telslang is aangelegd ter hoogte van familie Vervoort, de snelheid wordt gemeten en het 
aantal auto’s. De telslang wordt na 1 week meer richting de bebouwde kom verplaatst. Ook is 
er een smiley geplaatst. Als de telslangen weg gehaald worden wil de buurt een actie 
beginnen met borden: “Bedankt voor je aangepaste snelheid”. Stickers voor op de 
afvalcontainers komen er ook om de snelheid zichtbaar te maken die er gereden mag worden. 
Ook het trottoir is besproken. Er is een enorme behoefte aan een fatsoenlijk trottoir aan de 
Wouterstraat. Ook dit wordt door de gemeente opgepakt. 
Verder is de verkeersveiligheid bij de school meegenomen, het is een complete chaos. 
De buurt vraagt aan de dorpsraad om hun te ondersteunen in de aanleg / aanvraag voor het 
trottoir. Er gaat een bericht namens de dorpsraad naar de gemeente om te pleiten voor snelle 
aanleg van een trottoir. 
 
03. Verslag 24-06-2020 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
04. Opmerkingen n.a.v. het verslag: 
- Er waren geen opmerkingen. 
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05. Ingebrachte agendapunten 
- Fietspad station naar America; er wordt een mail gestuurd naar de gemeente met de vraag 
over de status van de ontwikkelingen omtrent het fietspad, het duurt allemaal veel te lang. 
 
Hay heeft een voorstel naar de gemeente gestuurd voor een alternatieve route van de 
Bikeway achter langs het spoor (in het verlengde en aan de zijde van de Wachtpostweg). Het 
huidige voorgestelde tracé levert voor fietsers naar verwachting nogal wat gevaren op, met 
name bij de mestverwerker Willems (als de plannen doorgaan zoals ze er nu liggen. 
 
- Trottoir langs de Wouterstraat; (eerder vermeld in vorig punt van werkgroep Wouterstraat) 
 
- DCA; Er wordt een brief opgesteld waarin uitleg gegeven wordt wat de dorpcoöperatie 
inhoud. Er zijn op dit moment 9 disciplines die eronder vallen. Nu zitten er maar 2 
bestuursleden in het bestuur van de DCA. Men is dus dringend op zoek naar versterking. 
Er wordt gekeken hoe de DCA straks kan gaan functioneren, maar er dient echt versterking te 
komen om de DCA te kunnen blijven behouden. 
 
- Mestverwerkingsbedrijf Willems: Huub geeft aan dat er vanuit de buurt een brief naar de 
gemeente is verstuurd om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven, omdat de 
bestemming  niet correspondeert met de vergunning van de provincie. Dit gaat met name om 
de regionale verwerking van mest. De gemeente moet nog een verklaring van geen 
bedenkingen afgeven. 
Ook heeft de dorpsraad grote zorgen omtrent de verkeersveiligheid die het bedrijf met zich 
meebrengt. 
 
- Hay geeft aan dat er een vergadering is op 23-09-2020 om 19.30 uur van Werkgroep Spoor 
in samenwerking met o.a. Prorail inzake de aanleg van zonnepanelen op de geluidsschermen. 
De vergadering is ook te volgen via een livestreamverbinding op facebook van de gemeente. 
 
06. Ingekomen en uitgaande stukken 
De stukken zijn door iedereen ontvangen.  
Hier waren verder geen vragen of opmerkingen over. 
 
07. Mededelingen van de voorzitter 
- Gezamenlijke Nationale Collectes America lopen dit jaar via de digitale weg vanwege het 
Coronavirus. De organisatie wil vooral collectanten beschermen en niet ze niet langs alle 
deuren laten gaan. Waarschijnlijk is de opbrengst wel lager, maar beter iets dan niets.  
 
- Marco heeft een berichtje gehad van het Waterschap; de Putbeek zal met een open 
verbinding gebracht worden met de Kabroeksebeek, huidige buis onder de parkeerplaats zal 
verdwijnen. Ook het huidige aquaduct zal komen te vervallen, al is dit een uniek bouwwerk. 
 
08. Rondvraag 
- Huub; Het Peelmuseum is op de TV geweest bij L1. Helaas is daar geen goede weergave 
geweest over de financiële situatie van het museum. Het museum heeft het niet heel 
gemakkelijk, maar op L1 leek het zeer negatief en zou het museum bijna failliet zijn. Dit is 
zeker niet waar. Het peelmuseum is bezig met een grote ontwikkeling om een groot veld met 
drachtplanten tbv de beienwei aan te leggen. 
- Hay; Heeft zojuist de evaluatie gehad m.b.t. de documentaire Wei. De film is ook al in een 
kleine setting gedraaid is aan de Brug. Op 21 september komt de film op NPO2 om 20.25 uur. 
- Frenk; Hij heeft nagevraagd of er op de gemeente ondersteuning is die ons kan helpen met 
samenwerken DCA en Dorpsraad. Verder heeft Frenk gisteren een thema bijeenkomst gehad 
over duurzame energie; 30% moeten we zelf gaan opwekken in onze gemeente. 
Zoekgebied voor zonnepanelen is van Evertsoord tot aan Dorperpeelweg en voor windenergie 
zoekt men tussen Grubbenvorst en Melderslo. 
- Jan; vraag of het probleem van de voetbalclub ook door de Dorpsraad opgepakt wordt. 
Marco geeft aan dat we zijdelings betrokken zijn, de inhoudelijke vergaderingen die destijds 
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met Saam waren zijn niet door de Dorpsraad bezocht. Nu zijn er weer nieuwe ontwikkelingen 
en zijn we door de Dorpsraad Meterik benadert om samen in gesprek te gaan om te bekijken 
hoe we verder kunnen om de zaak voort te trekken. Er is een mediation traject gestart. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


