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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. 14-04-2021 
 

 

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

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Frenk Peeters 

Gasten: Piet Swinkels 
Afwezig m.k.: Huub Geuijen, Peter van Berlo, Jac Thijssen, 

Mariet Roelofs 

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

Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Mestverwerking Willems Verzoek om informatie gemeente Ellen 30-04-21 V 

2 Stank bij Scarabee Navraag na gemeente Frenk 30-04-21 V  

3      

4      

5      

 

 

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 en Mariet Roelofs, zij sluit 

mogelijk later aan. 
 

02. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 

- Opschoondag 
- Bijeenkomsten verkenningsgebieden duurzame energie (KODE) 

- Mestverwerking 

- Wonen 

 
03. Verslag 17-03-2021 

Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 

 
04. Ingebrachte agendapunten 

- Mestverwerkingsbedrijf Willems;  

Melding dat intrekking vergunning niet doorgaat i.v.m. aanvang bouw stallen. De provincie 

legt de bezwaren van de buurt naast zich neer. De vraag is of de stallen (met varkens) er 
daadwerkelijke komen, wellicht is het een manier om de vergunning te behouden. 

Gesprek tussen gemeente en provincie is er wel geweest, maar hier is nog geen verslag van. 

Vanuit de gemeente is het ook stil, we worden als dorpsraad niet op de hoogte gehouden. 
Probleem is dat er nog meer mestverwerkers bij moeten komen in Limburg, zeker als straks 

de regels rond uitrijden van mest nog verder aangescherpt worden. Navragen bij de 

gemeente om maandelijks op de hoogte te worden gehouden. Actie Ellen.   
 

- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  

Geen nieuwe ontwikkelingen vernomen de laatste weken. Het fietspad zal  volgens de 

infoavond eind 2021 gereed zijn. Op die plekken komt het fietspad tegen de weg aan te 
liggen. 

 

- Geluidschermen langs het spoor; 
Het kernteam heeft op 29 maart een kort overleg gehad over de voortgang. Nog geen 

verdere info gekregen om van daaruit verder te kunnen met de omwonenden. 
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- Dorpscoöperatie America;  

Aanstaande vrijdag is er een gesprek met Aan de Brug om tot samenwerking te komen.  
Op dit moment nog gesprekken met kandidaat bestuursleden, echter nog geen zicht op een 

oplossing, met name wat betreft het voorzitter- en penningmeesterschap. Hay Mulders heeft 

tijdelijk het secretariaat op zich genomen. 
 

- Wonen in America; 

Woningcorporatie Woonwenz gaat de 9 sociale huurwoningen laten bouwen en verhuren aan de Grad 
Poelsstraat. Planning is dat men voor 1 juli gaat beginnen met de bouw. 

De gemeente gaat aan de slag met de verdere ontwikkeling van fase 2 van het bestemmingsplan 

Wouterstraat / Kerkbosweg. Maar wanneer dit klaar is, dat is nog niet bekend. Hay Mulders heeft 

contact gehad met Tim Raassens van de gemeente. Zij worden nu overstelpt met aanvragen en zijn 
bezig met prioritering van deze aanvragen. Binnenkort krijgen we meer informatie wanneer het 

bestemmingsplan voor America aan de beurt is. Ook ligt er een raadsvoorstel om geld vrij te maken 

voor aanstelling van extra bemensing op de afdeling Wonen. 
 

- KODE: Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit; 

Op 22 maart heeft er een algemene informatieavond plaats gevonden over het 
Energielandschap Horst aan de Maas voor het zoekgebied Mariapeel. 

Huub en Ellen hebben als lid in de klankwerkgroep ook nog een andere digitale bijeenkomst 

gehad over de voortgang van dit project. Ellen geeft aan dat er inmiddels ook meer rust is 

(met name in Evertsoord), er hebben goede gesprekken plaatsgevonden. Tegenstanders 
voelen zich nu ook gehoord, er zijn nu goede gesprekken mogelijk. 

Er zijn aanmeldingen geweest van boeren die grond beschikbaar stellen.  

Probleem is vooral dat er geen plaats is op het elektriciteitsnet voor teruglevering, ook omdat 
er al grote reserveringen zijn voor bestaande grote plannen. 

 

- Buurkracht America;  

Geen bijzonderheden.  
 

- Groenonderhoud; 

Binnenkort worden er nieuwe pijpenstrootjes aangeplant bij de grote welkomstpoorten samen 
met enkele vrijwilligers. Daarnaast zal er bloemenmengsel ingezaaid worden in de vakken. 

 

- Jeugdoverleg; 
De organisatie o.l.v. de school is druk doende met de voorbereidingen van de Koningsspelen 

op 23 april. Dit jaar zullen er spellen staan van Jong Nederland America, SV Oxalis (korfbal), 

De Paardenvrienden, AVV (voetbal), MV St. Caecilia (fanfare) en e.e.a. zal weer allemaal 

plaatsvinden op het terrein van Jong Nederland America en de voetbalclub. Zoals het er nu 
naar uit ziet gaat alles goed komen. Bij slecht weer gaan de Koningsspelen niet door en zullen 

de kinderen op school blijven. 

De speurtocht, met het zoeken van attributen van de verenigingen in het dorp, is heel goed 
verlopen. De prijswinnaars waren zeer tevreden, ook met de prijzen van enkele lokale 

ondernemers. 

 
- Zwerfafval; 

Op 20 maart vond de Landelijke Opschoondag plaats in America. Lisa geeft aan dat dit een 

heel geslaagde dag is geweest met 20 zeer enthousiaste deelnemers. Het was heel gezellig en 

meerderen hebben aangegeven om dit zelfs vaker dan één keer per jaar te willen doen. Er is 
ook een app-groep aangemaakt, zodat mensen elkaar op de hoogte kunnen houden waar 

schoongemaakt is.  

Lisa heeft bij gemeente het gemis aangegeven van de verwijdering van diverse afvalbakken 
in het buitengebied, ook adoptie hiervan is aangegeven. Gemeente komt hier met nieuw 

beleid op terug.  

Verbazingwekkend hoeveel er opgehaald is, 43 volle vuilniszakken en kilo’s restafval. 
Hay geeft aan dat er nabij het Beukenhof spuiten zijn aangetroffen door kinderen en vraagt of 

er dit ook bij het opschonen het geval was. Dit is niet het geval. 
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- Informatiepunt De Zwarte Plak; 

Op de hoek van de Midden Peelweg en Zwarte Plakweg heeft de werkgroep op 3 april de 
onthulling kunnen verrichten van het Informatiepunt De Zwarte Plak. Helaas was wethouder 

Eric Beurskens op het laatste moment, wegens privéomstandigheden, verhinderd om de 

officiële onthulling te doen, maar Bas van de Lisdonk (van de gemeente) heeft de honneurs 
prima waargenomen. Ondertussen heeft menig toerist al op de picknickbank gezeten en de 

kunstzinnige wegwijzer en het informatiebord bewonderd. De buurt zal het informatiepunt bij 

gaan houden en zal zorgen dat de vlag van CEZP blijft wapperen. 
 

- Scarabee. 

Hay Engels geeft aan dat er rond Scarabee de laatste tijd zeer veel activiteit en stank is, veel 

Duitse vrachtwagens. Van één silo is het dek niet meer aanwezig en beiden zien er slecht uit. 
Frenk zal navraag doen bij de gemeente. 

 

- Bijeenkomst info aangaande toekomstplannen Toverland. 
Wordt als positief ervaren, er zijn mogelijke plannen getoond voor op (zeer) lange termijn. 

Toverland wilde graag weten hoe de omwonenden en aanliggende dorpen tegen verschillende 

zaken aankijken, zoals verkeer, natuur, overlast, enz.. Komt t.z.t. nog een samenvatting van. 
 

05. Ingekomen en uitgaande stukken 

De stukken zijn door iedereen ontvangen.  

- Vraag van bewoner voor een fietspad langs de Lorbaan, dit wordt door de buurt opgepakt 
richting de gemeente. 

- Vraag van Fenna Deters inzake America Left, Ellen en Marco zullen aan interview 

deelnemen. 
 

06. Mededelingen 

- Frenk geeft aan dat er vanuit de gemeente mogelijk een taakstelling (lees beperking) op de 

prioriteitsgelden voor de dorpsraden komt. Er zullen ook taakstellingen komen voor 
verenigingen. 

- Hay Engels biedt zich aan om samen met Lisa de kas te controleren. 

 
07. Rondvraag 

- Piet Swinkels geeft aan dat er nog steeds veel vrachtwagens vanuit de Wouterstraat door 

het dorp komen. Het betreft ook vrachtwagens met bestemming Willems, hier zijn afspraken 
over gemaakt.  

- Hay Mulders vraagt of er reactie is gekomen op stukje om ideeën voor besteding van 

prioriteitsgelden, dat is nog niet het geval. Hij is bezig met een picknickset met verharde 

ondergrond aan de Diepe Kuilenstraat. Hij heeft bij Wonen Limburg gelden gevraagd en 
vraagt of hier ook prioriteitsgelden voor gebruikt mogen worden als het niet volledig betaald 

kan worden door Wonen Limburg. Dit is akkoord. 

 
08. Sluiting 

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


