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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. 17-03-2021 
 

 

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: 

Afwezig m.k.: Jac Thijssen, 

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

Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Notulen 17-02-21 Aanpassen Ellen 31-03-21 V 

2 Informatieavond KODE Deelname Marco,Ellen, 

Huub 

22-03-21 V 

3 Aanplant Welkomstpoorten Datum prikken met vrijwilligers Marco 31-03-21 V 

4 Zwerfafval prikken Routeplanning Lisa 20-03-21 V 

5 Informatiepunt De Zwarte Plak Werkzaamheden en onthulling Werkgroep 03-04-21 V 

 

 
01. Opening en berichten van verhindering 

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

welkom. Bericht van verhindering ontvangen van Jac Thijssen. 
 

02. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 

- 
 

03. Verslag 17-02-2021 

Aanvulling op het onderwerp van de apotheek, Hay M. heeft zorgen geuit over voortbestaan 

van de apotheekhoudend huisarts, daarna kwamen er nog opmerkingen over de apotheek. Hij 
vindt dat deze twee onderwerpen apart te benoemen in de notulen. Dit wordt aangepast in 

uiteindelijke versie van de notulen aangepast door Ellen. 

Verslag wordt verder goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 

04. Ingebrachte agendapunten 

- Mestverwerkingsbedrijf Willems; geen informatie en/of ontwikkelingen hieromtrent. Er wordt 

nog geregeld stank geroken en meldingen hiervan gemaakt. Naar aanleiding van meldingen 
zijn er ook ambtelijke metingen gedaan. 

 

- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  
Op 11 maart vond de digitale informatieavond over de Greenport Bikeway. Thijs Hermans van 

de gemeente liet in vogelvlucht zien hoe het 3,5 meter brede fietspad aan de noordzijde van 

de Spoorweg en de Hoebertweg aangelegd gaat worden. Door vele tegenslagen in het 
voortraject is het project enigszins vertraagd, maar de schop moet/gaat rond de zomer de 

grond, omdat het voor het einde van dit jaar klaar moet zijn i.v.m. provinciale subsdies. 

Helaas stond om technische redenen het telefoonnummer waarmee men kon reageren niet 

meer in beeld tijdens de uitzending. Het mailadres van de gemeente stond wel in beeld. De 
wethouder excuseerde zich hier achteraf voor bij Marco. 

 

Grondaankopen zijn nog niet allemaal rond en dit is wel zorgelijk. Presentatie van de 
stationsomgeving was erg mooi en zag er goed uit. Die presentatie van het fietspad was wat 

soberder. 

Als de aannemer van het project bekend is, dan zal er nog een informatiebijeenkomst plaats 
gaan vinden (het liefste in Aan de Brug natuurlijk), met meer gedetailleerde informatie en 

plan van aanpak. Hierover worden we nog geïnformeerd. 
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- Geluidschermen langs het spoor; 

Wethouder Eric Beurskens heeft contact opgenomen met zijn voorganger Paul Driessen om 
duidelijkheid te verkrijgen over hoe de misverstanden over de hoogte van de 

geluidsschermen in de wereld zijn gekomen. Paul heeft hier ook contact over gehad met 

Marco. Eric, Paul en Emiel zijn nu gezamenlijk aan het kijken hoe er tegemoet gekomen kan 
worden aan de wensen van de werkgroep en het dorp en zijn in gesprek met Prorail. Het 

college en de raad zullen hiervoor nog in actie moeten komen. 

 
Vanuit het ministerie van infrastructuur is mondeling geïnformeerd bij over ons beroepschrift 

op het voornemen 3 meter hoge schermen te plaatsen aan beide zijdes van het spoor. E.e.a. 

is verduidelijkt. Ook hebben zij contact gehad met de gemeente over deze kwestie. Het 

belang is nu voor iedereen duidelijk. Het is afwachten wat er uit de gesprekken gaat komen. 
Binnenkort zal het zogenaamde verweerschrift vanuit het ministerie te verwachten zijn. Hierin 

zal zeer hoogstwaarschijnlijk komen te staan dat er toch 3 meter hoge schermen gaan 

komen, want zo staat het nu eenmaal (juridisch) op papier. Alleen Prorail kan dit terugdraaien 
na de gesprekken en besluiten van de gemeente. Hier zal wel een financieel plaatje aan 

komen te hangen voor de gemeente. Vanuit het kernteam is er op dit moment nog geen info. 

 
- Dorpscoöperatie America;  

Komende week zijn er gesprekken met potentiële kandidaten voor in het bestuur. 

 

- Wonen in America; 
Hay en Marco hebben onlangs contact gehad met Inge en Nicole van Wonen Limburg over de 

verhuur van woningen in America. Er gaat af en toe wel eens wat fout, qua aanbieding van 

woningen. Hiervoor zijn excuses aangeboden. Belangrijk blijft dat m.n. Hay goed op de 
hoogte blijft van de vrijkomende woningen, daar hij een belangrijke schakel is in het dorp als 

dorpsondersteuner. Het contact is goed. 

De Kompaswoningen worden niet (meer) op de reguliere manier aangeboden via de site van 

Thuis in Limburg. Het gaat hier om tijdelijke woningen die alleen beschikbaar zijn voor 
“noodgevallen” en niet zoals indertijd is aangegeven als starters woningen. Volgens ons was 

dit destijds in 2017 niet de bedoeling, volgens Wonen Limburg wel.  

 
De gemeente is bezig met een Masterplan Wonen, een alles omvattend plan voor de 

woningbouwplannen in onze gemeente. Hier zou ons verzoek van uitbreidingsmogelijkheden 

in America (tussen Kerkbosweg en Wouterstraat) ook in terug moeten komen. Deze grond is 
al in eigendom van de gemeente, de wil is er wel maar het ontbreekt op dit moment echter 

aan mankracht en ook aan financiële middelen om de versnelling die nodig is in gang te 

zetten. 

 
- KODE: Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit; 

Op 22 maart vindt er een informatieavond plaats over het Energielandschap Horst aan de 

Maas in de regio Mariapeel. Er is ook een informatiefolder huis-aan-huis verspreid over dit 
onderwerp. Afgelopen maandag zijn de aanwonenden c.q. grondbezitters geïnformeerd, er 

was pittige kritiek en veel weerstand tegen het zoekgebied. Hierbij is ook aangegeven dat er 

een mogelijkheid is voor windmolens in het zoekgebied, dit in tegenstelling tot eerdere 
berichten dat er Mariapeel alleen zoekgebied is voor zonnepanelen. Er is ook verdeeldheid bij 

met name de bewoners van Evertsoord, grondeigenaren en omwonenden. 

Huub en Ellen zijn ook lid in de klankwerkgroep die de week na de informatieavond de naar 

voren gekomen zaken bespreken. 
 

- Buurkracht America;  

Geen bijzonderheden. Er heeft zich nog niemand gemeld. 
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- Groenonderhoud; 

De gemeente heeft het laatste stukje groen aan de Lisdodde ook nog aangeplant met de 
vraag of de buurt dit ook wil onderhouden. Dit zal gebeuren. 

Ook voor het onderhoud in de Perdsvottenbuurt is duidelijkheid geschapen tussen de 

gemeente en de buurtvereniging. 
 

Voor de aanplant van de nieuwe pijpenstrootjes bij de grote welkomstpoorten hebben we een 

begroting ontvangen van Erica Tuinen voor het plantmateriaal en de uren. Afspraak is dat we 
samen met vrijwilligers e.e.a. gaan aanplanten, waarna die uren in mindering worden 

gebracht.  

 

- Jeugdoverleg; 
Op 23 april zullen de Koningsspelen plaats vinden bij de blokhut van Jong Nederland America. 

Hier zijn wel strikte voorwaarden voor vanuit de scholenkoepel Dynamiek. Vrijwilligers van de 

verenigingen mogen niet aanwezig zijn tijdens deze dag. Alleen leraren en stagiaires mogen 
aanwezig zijn. De kinderen moeten de hele dag in hun eigen “bubbel” (groep) blijven, mogen 

niet bij elkaar komen. Dat maakt het wat lastig, maar niet onmogelijk. Nu gaan 6 

verenigingen 7 spellen opbouwen waar de 7 groepen van school in roulatie een leuke dag 
mee gaan beleven. 

 

Het Jeugdoverleg America heeft nu ook een eigen Facebookpagina en de speurtocht (met 

attributen van de verenigingen) voor de kids van America is deze week van start gegaan. 
 

- Zwerfafval; 

Op 20 maart vindt de Opschoondag plaats in America. Lisa organiseert deze vanuit de 
dorpsraad. Gemeente zorgt voor materialen hiervoor. Er zijn 15 volwassenen en 2 kinderen 

die als ZAP-ers mee gaan doen. Tijd is van 9-12 uur, lange stokken is gevraagd maar nog 

niet zeker of die geleverd kunnen worden. 

Hay E. geeft aan om door te geven wat er gedaan is en wat er eventueel nog gedaan moet 
worden. Lisa pakt dit op in de planning. 

 

05. Ingekomen en uitgaande stukken 
De stukken zijn door iedereen ontvangen.  

- Uitnodiging plannen Toverland voor aanstaande dinsdag 23 maart. 

- Plekskes van geluk worden aanstaande zaterdag digitaal ludiek onthuld, 3 voor America; 
Het Beukenhof, De Heere Peel en Verhalenberg De Zuringspeel. 

 

06. Mededelingen 

- Op 25 februari informeerde de gemeente ons (de dorpsraden en omwonenden) over de 
plannen rondom sportpark/sporthal HAM in Meterik. Deze ging met name over de 

toegankelijkheid van het sportpark vanuit de 3 dorpen per fiets en te voet. Verder hadden ze 

een situatieschets van waar mogelijk de sporthal op het sportpark gesitueerd zou kunnen 
worden. Een verdere uitwerking hiervan hebben ze nog niet. 

- Verwachting van de dorpsraad is dat er toch jeugd via de Hofweg zullen fietsen, 

verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen de veilige route te laten nemen 
(Schiksedijk). 

- Een aantal mensen zullen hun mededelingen nog via de mail sturen: 

- Hay M.: Ik heb al eens eerder melding gemaakt van het voornemen om een duo fiets 

aan te schaffen voor America. Welnu, de gelden zijn binnen (bijna 12.000) via de 
volgende fondsen: Postcode loterij buurtfonds, ANWB fonds en Oranje fonds. 

De duo fiets is besteld en zal over een maand binnenkomen. De leverancier zal voor 

vrijwilligers een instructiebijeenkomst verzorgen. In het Peelklokje komt een oproep 
voor fietsmaatjes (vrijwilligers, die met gasten op stap gaan met de duofiets).  
 

- De Werkgroep “America zorgt” heeft haar naam veranderd in America Left. Een 

belangrijk nieuw initiatief dat vanuit ’t LaefHoês gestart is betreft het oprichten van een 
zorgcoöperatie. In ons geval is gekozen voor de benaming vitaliteitscoöperatie omdat 
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het om meer gaat dan zorg alleen, op te richten onder de naam America Left (America 

Leeft). Er vinden veel gesprekken plaats met betrokken instantie3s, zoals gemeente, 
zorgaanbieders, zorgverzekeraars, soortgelijke initiatieven en de provincie.  

- Samen met de gemeente Horst aan de Maas wordt er een project Valpreventie opgezet 

voor onze ouderen.  Dit project wordt mede opgezet door de Werkgroep America Left.  
- Aan America Left zijn 4 studenten verbonden, 3 studenten vanuit Hogeschool Arnhem / 

Nijmegen en 1 student van Hogeschool Breda (Fenna Deters uit America). Zij zullen 

d.m.v. individuele interviews en gesprekken met Americanen het initiatief verder onder 
de aandacht brengen.  

Wellicht hebben jullie in de krant gezien dat Woonwenz 9 sociale huurwoningen gaat bouwen aan de 

Grad Poelsstraat. Goed dat er in ieder geval gebouwd gaat worden, maar onze vraag aan de gemeente 

om haast te maken met de verdere ontwikkeling van fase 2 van het bestemmingsplan Wouterstraat / 
Kerkbosweg blijft onverminderd van kracht. Hopelijk horen we snel meer over het Masterplan wonen. 

 

07. Rondvraag 
- Informatiepunt De Zwarte Plak op de hoek van de Midden Peelweg en Zwarte Plakweg is 

gedeeltelijk gereed. Het wordt binnenkort compleet gemaakt en werkgroep hoopt dit op 3 

april te kunnen openen.  
 

08. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:15 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng.  


