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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. 17-02-2021 
 

 

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

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Frenk Peeters, Mariet 

Roelofs 
Gasten: Piet Swinkels 

Afwezig m.k.:  

Afwezig z.k.: Tom Faessen, Jac Thijssen, Jenny ie Atabay 

Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Vragen aan Wonen Limburg Antwoorden doorsturen Hay M 31-01-21 V 

2 Buurkracht America Advertentie Peelklokje Hay M 28-02-21 V 

3 Groen welkomstpoorten Onderhoudswerkzaamheden plannen allen 28-02-21 V 

4 Bestemmingsplan Wonen 
Kerkbosweg 

Vragen wanneer gereed Hay M 28-02-21 V 

5 Overleg zoekgebied duurzame 

energie 

Deelnemen i.e.g. Huub, 

Ellen, Frenk 

24-02-21 V 

6 Kinderraad Stukje in Peelklokje Hay M t.z.t  

7 Opmerkingen Apotheek Meenemen naar overleg Laefhoes Hay M 28-02-21 V 

8 Landelijke Opschoondag 20-03 Coördineren Lisa, Peter 28-02-21 V 

9 Oplaadpaal Navraag voor planning Ellen 28-02-21 V  

 
 

01. Opening en berichten van verhindering 

Welkom allemaal in deze videovergadering via MS Teams. Voorzitter heet een ieder van harte 

welkom. Pieter sluit iets later aan. Geen berichten van verhindering ontvangen. 
 

02. Mededelingen  

Ingebrachte agendapunten: 
• Openbaar Vervoer (Belbus) 

• Apotheek huisarts 

• Prioriteitsgelden besteding 
• Activiteiten jeugd 

• Zwerfafval 

• Uitnodiging Sporthal HAM 

 
03. Verslag 20-01-2021 

Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 

 
04. Ingebrachte agendapunten 

- Mestverwerkingsbedrijf Willems; 

Een overzicht van de mestproductie, de verwerkingsplicht en de vergunde capaciteit in 
Limburg is ons toegekomen. 

 

- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  

Begin maart wordt er een digitale informatieavond gepland om de inwoners van America te 
informeren over Greenport Bikeway langs de Hoebertweg/Spoorweg. 

 

- Geluidschermen langs het spoor; 
De werkgroep Spoor heeft op 8 februari weer een gesprek gehad met de wethouder Eric 

Beurskens en Emiel Heijnen inzake de geluidsschermen. 

Er komen geen zonnepanelen op de geluidschermen. Er is afgesproken dat er nog navraag 

gedaan wordt over het geluidsonderzoek dat het RIVM gaat doen. Ook is er gesproken over 
de vermeende verdeeldheid in het dorp; hiervoor heeft de wethouder, die deze uitspraak 



 - 2 - 

heeft gedaan, zijn excuses uitgesproken. Er wordt een kernteam samengesteld om het proces 

beter te laten verlopen. Hierin zitten er dan 2 van de gemeente, 2 van ProRail en 2 van de 
Werkgroep Spoor uit America. 

Insteek van de gemeente was positief, zij willen wel meedenken met de wensen van de 

werkgroep. Er zijn nog wel wat (juridische) hobbels te nemen. Ook zal de gemeente nog 
budget moeten vrijmaken voor transparante schermen in de begroting van komend jaar. 

 

- Dorpscoöperatie America;  
Geen bijzonderheden 

 

- Wonen in America; 

Hay Mulders heeft Rudy Tegels een herinnering gestuurd m.b.t. het bestemmingsplan wonen 
tussen de Wouterstraat en Kerkbosweg. Dit is al een 2de herinnering, zorgelijk dat dit nodig is. 

Hay heeft terugkoppeling gehad dat hij op 18 februari antwoord krijgt. 

In de gemeenteraadsvergadering van maart komt “wonen” zeer nadrukkelijk aan de orde. 
Voor het plan in America is dat vrij eenvoudig, er is alleen een tekort aan mankracht om de 

bestemmingsplannen geregeld te krijgen. 

Het plan voor 9 woningen aan de Grad Poelsstraat wordt waarschijnlijk doorverkocht aan een 
derde partij. Dit is echter nog niet definitief vastgelegd.  

 

- KODE: Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit; 

Op 11 februari heeft hier een Webinar over plaatsgevonden, was wel interessant. Deze is na 
na te zien op www.resnml.nl Alles is nog heel prematuur, er moet nog beleid opgesteld 

worden. Op www.regionale-energiestrategie.nl is veel info terug te vinden. Men wil 1.200 

gigawatt uur (GWh) duurzame energie opwekken in 2030 met grootschalige zon- en 
windprojecten in Noord- en Midden Limburg. Het plan moet voor 2025 gereed zijn. 

 

Een gedeelte van de presentatie ging ook over de participatie aan het geheel. Insteek van de 

gemeente is dat er voor ongeveer 50% in geparticipeerd kan worden. In het gebied tussen  
America en Evertsoord zoekt men plaatsen voor zonne-energie (zonneweides). Om een en 

ander te realiseren zal er qua netwerk ook nog veel geïnvesteerd dienen te worden. Dit kan 

nog meerdere gaan jaren duren. 
 

Let op voor ‘Headhunters’ die grondbezitters nu benaderen en geld voor grond de bieden. 

Hier zijn namelijk veel voorwaarden en clausules aan verbonden waarmee zij zich indekken. 
In Evertsoord wordt er al actief gereageerd via het dorpsplatform. Op 24 februari is er een 

overleg samen met de buurdorpen Evertsoord en Kronenberg. Voorgesteld wordt om dit 

overleg even af te wachten. Er is nog weinig communicatie vanuit de gemeente. De 

vergadering is van mening dat zij hier veel actiever in zou moeten zijn, dit wordt ook 
meegenomen in het overleg. 

 

- Buurkracht America; 
Als we hier mee aan de slag gaan, dan dient er weer een werkgroepje opgericht te worden. 

Een oproep hiervoor is nog niet gedaan. Hay zal dit in het komende Peelklokje doen. 

 
- Groenonderhoud; 

Op Past. Jansenstraat en Kabroekstraat is nieuw groen aangeplant. Ook aan de 

Zouavenstraat komt nog nieuwe beplanting. En de wilgen langs de beek die niet aangeslagen 

waren worden nog vervangen.  
De school heeft enkele banken over die wij ergens in het dorp mogen plaatsen. Eén van deze 

bankjes gaat naar de Kloostertuin, de andere naar de Zouavenstraat en Diepe Kuilestraat. 

Mariet geeft aan dat de groenstrook aan het Munckhofplein heel slecht is en dat extra 
parkeerplaatsen daar ook wel wenselijk zijn. Je kunt dan het beste als bewoner of buurt even 

contact opnemen met de gemeente. Zij gaan dit dan wel bekijken. 

 
- Corona in America; 

Zie Jeugdoverleg; speurtocht voor de jeugd. 

http://www.resnml.nl/
http://www.regionale-energiestrategie.nl/


 - 3 - 

 

- Jeugdoverleg; 
Op 23 april zullen de Koningsspelen plaats vinden. Leuk is om te zien dat er landelijk 

aangespoord wordt deze te organiseren met plaatselijke verenigingen. Iets dat wij al sinds 

2016 met succes doen. 
Verder wordt er ook een speurtocht georganiseerd in maart en heeft het Jeugdoverleg ook 

een eigen Facebookpagina aangemaakt om directer te kunnen communiceren. 

 
- Balgooien; 

Gaat dit jaar niet door, er passeren wat namen van mogelijke bruidsparen, die volgend jaar 

mee kunnen doen. 

 
- Dorpsradenoverleg; 

Yvonne Douven gaf een presentatie m.b.t. een toekomstige Kinderraad. De presentatie 

hiervan is ook doorgestuurd. Zij willen de dorpsraden hier nadrukkelijk bij betrekken, zodat 
ook zij mee kunnen liften op dit “project”. De vraag is of wij t.z.t. de uitnodiging hiervoor 

willen verspreiden en daarna (indien gewenst) contact willen houden met de aangemelde 

jongeren die tussen de 10 en 14 jaar zijn. 
Uit ieder dorp zullen 2 kinderen deelnemen in deze Kinderraad en vullen dan de diverse 

taken: 1 Kinderburgemeester, 3 wethouders, 27 kinderraadsleden een griffier, journalist, 

fotograaf en een bode. Aan hun dan de taak om zaken te bespreken die voor hun belangrijk 

zijn in hun dorp of de hele gemeente. Hay Mulders geeft aan om contact op te nemen met de 
school die ook een schoolraad hebben. Hij geeft ook aan om als raadsleden een bezoek te 

brengen aan de scholen of aan Saturday Night. Dit zou voorafgaand hieraan kunnen zijn. Nu 

is het een idee vanuit volwassenen, wellicht hebben kinderen betere ideeën. T.z.t zal er meer 
informatie komen vanuit de organisatie dat ook gedeeld kan worden in Het Peelklokje. 

 

Freddy van de Laar, Jongerenwerker bij Synthese, vroeg om wat extra aandacht te hebben 

voor de jongeren in onze dorpen. Het is bekend dat zij extra “last” hebben van alle Corona-
maatregelen. Depressiviteit in de groep van 18 t/m 24 jaar (en ouder) komt relatief veel 

voor. Een schouderklopje kan al genoeg zijn. Maar als “het dorp” iets extra’s kan organiseren 

binnen de regels, dan zou dat fijn zijn. Verenigingen worden hier ook voor uitgedaagd. Hier 
zijn ook financiële middelen voor te krijgen bij Synthese. 

Marco heeft (na deze tip) onlangs een bericht gepost op onze Facebook en Instagram, waarin 

we aangeven trots te zijn op de jongeren die zich zo goed aan de avondklok houden.  
Synthese heeft ook een project lopen voor deze doelgroep, namelijk de Wandelbuddies. 

 

- Prioriteitsgelden; 

N.a.v. overzicht vanuit de gemeente; zijn er nog goede ideeën voor investeringen voor in het 
dorp? Hiervoor zijn nog gelden beschikbaar. Marco neemt dit mee voor Het Peelklokje. 

Gelden kunnen niet ingezet worden voor openbaar groen.  

 
- Apotheek America; 

Zorgverzekeraars stellen eisen dat er geen belangenverstrengeling mag zijn tussen 

verstrekkers van recepten (huisartsen) en medicijnen (apothekers). Hierdoor komen de 
apotheekhoudend huisartsen, waaronder die van America, in het gedrang. 

Daarnaast gaven diversen ter vergadering problemen aan met de apotheek; niet up-to-date 

qua automatisering, beperkte openstelling, te veel verkeerde uitleveringen en te late 

uitlevering van medicijnen (2 tot 4 dagen). Er zijn al diverse American gaan “lopen” om deze 
zaken, waarna er ook geen vragen vanuit huisarts en apotheek kwamen (om welke reden). 

Hay geeft hierbij 3 punten aan: 
 

1.  Dat een (goed functionerende) apotheek voor America, in het kader van de 
leefbaarheid, een belangrijke voorziening is en dat die, alle het even kan,  moet 

blijven. Als dit echt aan de orde komt, zou de dorpsraad hier in kunnen ondersteunen.  
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2. Als er problemen zijn met de apotheek is het zaak om dit op de plek neer te leggen 

waar het thuis hoort en dat is bij de apotheek zelf. Als dit niet afdoende wordt 
afgehandeld kan men hier ook nog mee verder via een klachtenprocedure.  

 

3. T.a.v. de openstelling: Hay zal dit kortsluiten met de apotheek/huisarts 

 
 

 

- Zwerfafval; 
Op 20 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Als Dorpsraad America gaan we hier nu 

ook aan mee doen. Hier is ook animo voor vanuit het dorp. Mensen kunnen zich via 

schoon@inamerica.nl aanmelden. Dit wordt ook vermeld in Het Peelklokje en op onze social 
media. Lisa coördineert het een en ander.  

Mensen kunnen zich ook aanmelden bij de gemeente om door het jaar heen ook zwerfvuil op 

te halen. Deze mensen krijgen dan ook materialen van de gemeente aangeboden.  

Ook wordt de opmerking nog gemaakt sympathie te hebben voor het initiatief, maar mensen 
die het afval veroorzaken worden hierdoor niet geraakt en eerder gefaciliteerd. Dit wordt 

beaamd, maar hier is niet veel aan te doen. Door op te ruimen blijft het vaak ook schoner. 

 
05. Ingekomen en uitgaande stukken 

De stukken zijn door iedereen ontvangen.  

- Brief ontvangen van Arriva dat zij de belbuslijn Station Horst-Sevenum – Kerk America op 
gaan heffen per 21 februari. Hierop heeft Marco contact gehad met de wethouder. Hij schrok 

ook van deze berichtgeving en ging zich beraden op mogelijk stappen. Er reizen nu gemiddeld 

4 mensen per dag op deze lijn, dit moeten er echter 8 zijn om de lijn in stand te houden. 

Marco heeft gepolst bij Center Parc of er voor hun behoefte is aan busverbinding naar de 
parken, zij komen hier nog op terug.  

Vervoer in America is geen Openbaar Vervoer. De vraag is ook of het succes van VIA niet de 

oorzaak is van teloorgang van de belbus. 
- Uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst inzake de nieuw te bouwen sporthal 

voor het cluster Hegelsom, America en Meterik (HAM) op 25 februari om 19.00 uur. Zie email 

doorgestuurd door secretaris. 

- Mail inzake huisvesting arbeidsmigranten Vissers op de Eickhorsterweg. 
- N.a.v. de mail over het strooibeleid wordt opgemerkt dat Horst aan de Maas het heel goed 

heeft gedaan. In de gemeente Venray was nagenoeg niets gestrooid. 

- Ellen vraagt aan de gemeente wanneer de geplande laadpaal in America komt. 
 

06. Mededelingen van de voorzitter 

- Vergaderdata 2021 zijn per email doorgestuurd. 
 

07. Rondvraag 

- Hay Mulders; er is een initiatief m.b.t. Tiny Houses rond De Peel, Ellen stuurt dit door. 

 
08. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:55 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng. 

mailto:schoon@inamerica.nl

