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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. 20-01-2021 
 

 

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

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Frenk Peeters 

Gasten: 
Afwezig m.k.: Mariet Roelofs, Peter van Berlo (techn. probl.), 

J. Thijssen. 

Afwezig z.k.: Tom Faessen  

Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Mestverwerkingsvergunning Zienswijze schrijven Huub 21-01-21 V 

2 Wegdek Graafsebosweg Melding Ellen 31-01-21 V 

3 Vragen aan Wonen Limburg Antwoorden doorsturen Hay M. 31-01-21  

4 Buurkracht America Advertentie in Peelklokje Hay M. 24-01-21  

5 Groen Welkomstpoorten Onderhoudswerkzaamheden plannen Marco e.a. 01-03-21  

6 Licentie inamerica.nl Aanvraag prioriteitsgelden Marco 31-01-21 v 

 

01. Opening en berichten van verhindering 
Welkom allemaal in deze videovergadering via MS Teams. 

Peter kan helaas niet aanwezig zijn. Hay M. sluit iets later aan. Jac en Mariet wellicht ook nog. 

Lang niet vergadert i.v.m. de Coranapandemie, wel met dagelijks bestuur regelmatig overleg 
gehad. We hebben ook lang niets gehoord van de dorpsraadleden. 

 

02. Mededelingen  

-  
 

03. Verslag 16-09-2020 

Verslag is al eerder goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 

04. Ingebrachte agendapunten 

- Mestverwerkingsbedrijf Willems; 
De Provincie heeft het vvgb (verklaring van geen bezwaar) ingetrokken, omdat het nieuwe 

bestemmingsplan volgens hun voldeed aan dat wat er in het vvgb werd gevraagd. 

Het College van B&W heeft een zienswijze opgesteld richting de provincie inzake de 

uitbreidingsplannen van mestverwerkingsbedrijf Willems.  
Belangrijkste argumenten zijn dat de plannen niet passen in het bestemmingsplan; het bedrijf 

mag geen mest verwerken van bedrijven buiten de regio (maar wat wordt hiermee bedoeld; 

Noord-Limburg, RES, Zuid-Nederland, Noord-West Europa) en er blijkt geen energielevering 
aan de omgeving te zijn. Verder maakt de gemeente zich ook zorgen om een goede 

ruimtelijke ordening en dan ook met name over de verkeer aantrekkende werking van het 

bedrijf. Er is ook geen goed onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten bij verlening van de 

vergunning. Een punt waar de dorpsraad zich ook al lang zorg over maakt. 
Gisteravond is deze concept zienswijze besproken in de gemeenteraad, waarop deze 

zienswijze waarschijnlijk nog wel wat aangepast/aangescherpt zal worden. Het document 

heeft vooral juridische inhoudelijke argumenten. In een bijlage omschrijft de gemeente de 
bestuurlijke en politieke onwenselijkheid van dit bedrijf op deze locatie in de gemeente. 

Op 22 januari (ondertussen verplaatst naar 12 februari, red.) heeft het gemeentebestuur 

(wethouders Kuipers en Tegels) overleg met de gedeputeerden van de provincie over dit 
onderwerp. Wij hopen hier ook een verslag van te mogen lezen. 

 

Huub geeft aan het vreemd te vinden dat er geen cijfers m.b.t. hoeveelheid verwerking en 

verkeersbewegingen boven water komen vanuit gemeente c.q. provincie. Kunnen we als 
dorpsraad een nog zienswijze indienen? De vorige zienswijzen werden niet door provincie 

gehoord. Nu ligt de mestverwerkingsvergunning voor en hier kan voor aanstaande vrijdag 
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nog een zienswijze op ingediend worden. Vergadering geeft aan dat goed is om dit te doen. 

Huub zal de zienswijze opstellen. Dorpsraad America is niet tegen het bedrijf en tegen de 
verwerking van mest, maar wel tegen de ligging van het bedrijf. 

Huub geeft aan dat de Graafsebosweg helemaal kapot gereden wordt door met name de 

mestvrachtwagen die van en naar Willems rijden. Ellen geeft dit door aan de gemeente. 
 

- Fietspad Hoebertweg;  

De gemeente heeft de plannen klaar liggen. De laatste puntjes moeten nog op de ï. De 
gemeente is nog aan het bekijken hoe de plannen gedeeld kunnen worden met het dorp. 

Gekeken wordt na de mogelijkheid voor een digitale presentatieavond i.v.m. de maatregelen 

rondom het coronavirus. Waarschijnlijk worden wij op korte termijn hiervoor uitgenodigd. 

Start is gepland nog voor deze zomer, want voor 31 december van dit jaar moet de 
Greenbikeway namelijk helemaal klaar en financieel afgewerkt zijn. 

 

- Geluidschermen langs het spoor; 
De dorpsraad heeft samen met de Werkgroep Spoor een beroepschrift aangetekend op het 

voorgenomen plan om 3 meter hoge schermen te plaatsen aan beide zijdes van het spoor.  

De wens van de aanwonenden was in 2017 dat aanwonende van de Past. Jeukenstraat een 3 
meter hoog transparant scherm wil en de Griendtsveenseweg geen of een laag scherm (max. 

1 meter). Volgens de werkgroep is er ergens een misverstand ontstaan in de stukken vlak 

voor de raadsvergadering van november 2017. De werkgroep is destijds nooit op de hoogte 

gebracht van de uiteindelijke plannen/adviezen. 
Werkgroep is vooral aan het zoeken geweest hoe de besluitvorming in zijn werk is gegaan. Er 

is rond bovengenoemde datum een adviesnota uitgebracht, die echter geen onderdeel 

uitmaakte van de stukken in de raadsvergadering, waarin dus wordt uitgegaan van de 
genoemde 3 meter hoge schermen. Om maatwerk mogelijk te maken is er nu een 

beroepsschrift ingediend bij de Raad van State. Ook is er verbazing over de indruk die 

Wethouder Beurskens wekt dat America verdeeld is hierover. Dit is niet het geval er zijn wel 

verschillende inzichten omdat er verschillende belangen zijn. 
In een onlangs gehouden enquête bleek nogmaals dat de aanwonenden van de Pastoor 

Jeukenstraat graag een hoog scherm willen en dat de bewoners aan de Griendtsveense- en 

Wachtpostweg geen of een laag scherm willen. De werkgroep Spoor blijft in gesprek met de 
wethouder en de betrokken ambtenaar. 

 

- Dorpscoöperatie America;  
Vorige week heeft DCA een leuke flyer aan alle deuren in America gehangen. Bedoeling was 

om mensen meer te informeren over de DCA. De reacties hierop waren positief, maar 

sommige vonden het ook nog wat onduidelijk over wat de werkzaamheden van de DCA nu 

waren. Dit kwam ook doordat er weinig ruimte was op deze deurhanger. 
Aangegeven wordt dat info voldoende was, bij meer info wordt het veelal niet gelezen. Er zijn 

ook enkele reacties gekomen door mensen die zich wel in willen zetten voor de DCA. 

Het plan om gezamenlijk te vergaderen is door de Coronamaatregelen niet door kunnen gaan. 
Als het weer kan, dan pakken we dit weer op. 

 

- Wonen in America; 
De werkgroep (Hay, Marco en Toon) heeft eind oktober een goed gesprek met wethouder 

Rudy Tegels en Bart Peelen gehad over toekomstige uitbreiding van het bestemmingsplan 

Wouterstraat-Kerkbosweg. Het aantal te bebouwen kavels neemt namelijk drastisch af. De 

dorpsraad heeft een formeel verzoek gedaan voor verdere ontwikkeling van dit gebied. 
De grond tussen de Kerkbosweg en de Wouterstraat is formeel nog niet aangewezen als 

bouwbestemming. Er is op dit moment nog maar 1 kavel formeel beschikbaar om te bouwen. 

Sinds de oprichting van de werkgroep zijn ruim 40 woningen gebouwd. 
 

Huub geeft aan dat er een risico inzit dat de parkeerplaatsen bij D’n Doel verdwijnen nu de 

Handboogvereniging opgeheven is. Het is grond van de gemeente. Hij geeft de tip om als 
buurt er voor te pleiten om de parkeerplaatsen te handhaven. Lisa neemt het mee in de 

buurt. 
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Marco geeft aan dat Jong Nederland er mogelijk interesse in heeft om het gebouw over te 

nemen i.v.m. capaciteitsproblemen. Dit is nog zeer prematuur en hierover is binnen de 
vereniging nog geen beslissing over genomen, er is wel contact over geweest met de 

gemeente en er wordt gekeken of het financieel haalbaar is. Indien gebouw niet overgenomen 

wordt zal het naar alle waarschijnlijkheid woningbouw kunnen komen. 
 

Hay Mulders heeft vragen gesteld aan de wooncoöperatie Wonen Limburg hoe de 

Kompaswoningen beschikbaar kunnen komen voor Americanen. Ook zijn er door hem vragen 
gesteld over de seniorenwoningen die door jongeren bewoond worden en daardoor niet 

beschikbaar voor ouderen. Hay geeft antwoorden door als hij ze binnen heeft. 

 

- KODE: Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit; 
Op 1 december hebben Huub, Ellen, Hay M. en Marco een gesprek gehad met 

procesbegeleider Frank van Bussel die nu i.o.v. de gemeente verkenningsgesprekken voert 

voor de wenselijkheid en haalbaarheid van energielandschappen (zonnepanelen en 
windenergie) in de verkenningsgebieden Mariapeel en A73/Maaslijn. Dit vanwege het doel om 

in 2030 een groot gedeelte van onze energie duurzaam op te gaan wekken. 

Het zoekgebied van de gemeente ligt tussen De Schatberg en Ysselsteyn ten westen van de 
Midden Peelweg en rondom de spoorlijn tussen Grubbenvorst en Melderslo. In totaal wordt 

ongeveer 250 ha gezocht voor zonnepanelen. Met name vanuit Evertsoord zijn er al diverse 

vragen aan Ellen gesteld. Er is nog veel onduidelijk hierover. 

Frank zoekt nu mensen uit de omgeving van deze zoekgebieden die mee willen praten en 
denken over het KODE. Ellen en Huub gaan Frank hiermee helpen. 

 

- Buurkracht America; 
6 jaar geleden is Buurkracht America opgericht en hier zijn toen diverse acties uitgezet in het 

kader van energiebesparing. Vanuit de organisatie wordt er gevraagd of het voor America 

interessant is om dit weer op te pakken. In het Peelklokje zou hiervoor een oproep geplaatst 

kunnen worden. Hay vraagt bij organisatie op of er een wervende tekst beschikbaar is. 
 

- Groenonderhoud; 

Er zijn een aantal plantsoenen opnieuw aangeplant de laatste tijd. 
Aan de Past. Jansenstraat wordt binnenkort ook nog gedeeltelijk nieuw aanplant. 

 

Bij de Welkomstpoorten is de heide niet in leven te houden, de smelen doen het wel goed. 
Hiervan moeten er nog een paar van worden bij geplant. Het idee is nu om er jaarlijks een 

bloemenmengsel in zaaien dat gratis te verkrijgen is. De plekken waar het wel goed 

bijgehouden wordt blijven in stand. Oproep om ergens in maart met een aantal mensen de 

Welkomstpoorten even mee aan te pakken. Oude planten er uit, smelen en mengsel er in. 
 

Peelmuseum gaat het groen bij het oorlogsmonument aan de Griendtsveenseweg bijhouden. 

De gemeente houdt d.m.v. branden het pad onkruid vrij. Peelmuseum zou dat liever zelf 
doen, maar kreeg dit niet voor elkaar. 

 

- Corona in America; 
Hay ziet dat er ontwikkelingen zijn waarbij mensen elkaar opzoeken om eenzaamheid tegen 

te gaan, ook worden er boodschappen voor elkaar gedaan. 

Hij heeft van bedrijven kerstpakketten gekregen om die aan eenzamen, hulpbehoevenden of 

mensen uit te delen die krap bij kas zitten. Veel dankbaarheid hiervoor gezien. 
Hij ziet dat er ook ontwikkelingen zijn om de jeugd te betrekken bij hulp en algemene zin. Er 

zijn veel initiatieven, maar ook nog veel mensen die eenzaam zijn. 

 
05. Ingekomen en uitgaande stukken 

De stukken zijn door iedereen ontvangen.  

Hier waren verder geen vragen of opmerkingen over. 
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06. Mededelingen van de voorzitter 

- Aanvraag voor prioriteitsgelden voor een nieuwe licenties van onze website InAmerica.nl. 
Voorheen liep dit via degene die het opgezet heeft. Beter om dit in eigen beheer te hebben. 

Kosten € 190,69. Eerder was deze upgrade niet echt noodzakelijk, nu is dat technisch wel 

nodig. Vergadering gaat akkoord. Marco vraagt dit aan. 
- Op 8 februari is er weer een dorpsradenoverleg, zijn er agendapunten hiervoor?  

Zoekgebied voor zonnepanelen wordt voorgesteld. 

 
07. Rondvraag 

- Hay Mulders; heeft een opmerking gehad over dat er bij regen altijd water blijft staan op de 

voetgangersbrug langs de Kabroekstraat. Bij vorst vriest dit op; melden via Mijn Gemeente. 

- Hay Mulders; heeft digitaal overleg gehad over Fietsmaatje.nl. Hij wil graag een duo-fiets 
voor America regelen en wilde graag weten hoe dit in zijn werk gaat. 

 

08. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:10 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 


