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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. 19-05-2021 
 

 

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

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

Roelofs 
Gasten:  

Afwezig m.k.:  

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

Notulist: Pieter vd Homberg 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Mestverwerker Willems Schriftelijke vragen aan wethouder Ellen 31-05-21 V 

2 Dorpscoöperatie America Zoeken naar bestuursleden Allen 31-05-21  

3 KODE Overleg Huub, Ellen 20-05-21 V 

4 Zwerfafval Vraag om bedrijven aan te schrijven Lisa 31-05-21 V 

5 Sporthal De Vonckel Bijeenkomst Frenk, Hay, 

Mariet 

03-06-21 V 

6 Gertie Peeters Bloemetje bezorgen Marco 20-05-21 V 

 
01. Opening en berichten van verhindering 

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

welkom. Geen berichten van verhindering ontvangen, Marco vraagt bij Tom Faessen en Jenny 
Atabay na i.v.m. niet vaak aanwezig zijn bij de vergaderingen. 

Volgens de regels is het weer toegestaan om vanaf de komende bijeenkomst weer lijfelijk te 

gaan vergaderen. Allen gaan hiermee akkoord. 

 
02. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 

- Dorpscoöperatie. 

- Diverse punten voor update. 
 

03. Verslag 14-04-2021 

Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 

04. Ingebrachte agendapunten 

- Mestverwerkingsbedrijf Willems;  

Op 10 mei heeft er een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij de wethouders 
Kuipers en Tegels de stand van zaken hebben toegelicht. De notulen hiervan zijn 

toegezonden. 

Hay Engels geeft aan om voor de gemeente de vragen waar de gemeente op terug zou 
komen op een rij zetten in een brief en aan de gemeente sturen. Als er nog aanvullende 

vragen zijn vanuit de dorpsraadleden, deze voor 23 mei naar Ellen sturen. Huub werkt zijn 

vragen uit en stuurt die ook naar Ellen. Ellen vult deze aan met toegestuurde vragen en 

stuurt deze via mail naar Thijs Kuijpers. Tijdens vergadering werd ook aangegeven dat de 
Kronenbergerweg en Graafsebosweg (toegangswegen) bij eventueel doorgang van de 

mestverwerking flink verbeterd moet worden, eventueel met fiets- en voetpad. 

Bij het overleg is ook gesproken over werkzaamheden en slechte silo’s bij de mestopslag aan 
de Kulbergweg, hierover is ook een mail rondgestuurd met het antwoord van Thijs Kuijpers.  

Op woensdag 14 juli om 19.30 uur is er een vervolgoverleg met de wethouders. 

 
- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  

Het bestemmingsplan voor het fietspad is rond en de bestektekeningen zijn inmiddels klaar 

gemaakt door het ontwerp- en adviesbureau en zijn naar de gemeente ter beoordeling. 

Komende week zal er overleg plaatsvinden tussen dit bureau en de gemeente over de 
aanbesteding. De aankoper van de gronden moet op 2 adressen nog de puntjes op de i 

zetten. Bij deze mensen zal het fietspad dan tegen de weg komen te liggen, als er toch nog 
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overeenstemming komt zal het fietspad daar ook van de weg af komen liggen. Dit hoeft niet 

meer in de gemeenteraad te komen.  
De verwachting en de hoop is dat er voor de zomervakantie nog een fysieke informatieavond 

plaats kan vinden met de aannemer in Aan de Brug, anders zal dit digitaal plaats gaan 

vinden. 
Aanvang werkzaamheden is gepland na de bouwvak. Werkzaamheden zullen ook 

consequenties hebben voor het verkeer in die periode, door wegafsluitingen e.d. 

 
- Geluidschermen langs het spoor; 

De gemeente wil van elke aanwonende weten wat hun wensen zijn inzake het geluidsscherm. 

Hier is men nu mee bezig. Op woensdag 2 juni zal er weer een kernteamvergadering 

plaatsvinden met de gemeente. Volgende week zal de werkgroep en gemeente nog eens bij 
elkaar zitten om e.e.a. te bespreken. Gemeente wil graag dat er maatwerk geleverd gaat 

worden per huishouden. Daarnaast is er vanwege het niet doorgaan van de schermen met 

zonnepanelen nieuw akoestisch onderzoek nodig. Prorail zal dit uitvoeren. 
Het RIVM wil (op verzoek van de werkgroep) binnenkort ook een geluidsonderzoek gaan 

uitvoeren langs het spoor. 

 
- Dorpscoöperatie America;  

Op maandag 17 mei heeft de jaarvergadering van de dorpscoöperatie plaatsgevonden. Alle 

deelnemende activiteiten zijn toegelicht, de financiën doorgenomen en de 

bestuurssamenstelling/problemen besproken. DCA is naarstig op zoek naar nieuwe 
bestuursleden, omdat Jac Thijssen en Jac Keijsers aan hebben gegeven te willen stoppen. 

Vanuit een aantal groepen zijn zorgen geuit, omdat deze nog niet aan de slag kunnen. Ook 

zijn er groepen die nog maar weinig leden hebben of te maken krijgen met afnemende 
ledenaantallen. Ook hebben de meeste met hogere kosten te maken omdat er geen of met 

minder personen per keer gebruik kan worden gemaakt van de ruimte. Ook Aan de Brug 

heeft minder inkomsten. Vanuit Gemeente en Provincie is voor de meeste aangesloten clubs 

geen tegemoetkoming (subsidie) mogelijk.  
Het is moeilijk om tot een nieuw bestuur te komen. Er is in de vergadering aangegeven dat, 

als het niet lukt, er weer teruggevallen moet worden op de oude situatie zonder de structuur 

van de DCA. Er is dus op aangedrongen om uit te kijken naar nieuwe bestuursleden. Aan de 
Brug heeft ook uitgesproken lid van de DCA te willen worden net als Dorpsraad America. 

 

- Wonen in America; 
Nagenoeg alle bestaande bouwkavels zijn inmiddels vergeven in America. We hebben nog 

geen bericht van de gemeente wanneer er weer nieuwe kavels beschikbaar komen. Men is 

hier nog druk doende mee. Ondertussen hebben zich wel nieuwe kandidaten gemeld om te 

gaan bouwen tussen de Wouterstraat en Kerkbosweg. 
 

- KODE: Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit; 

20 mei is er weer een overleg met de dorpen America, Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. 
Frenk Peeters geeft aan dat Venray aangegeven heeft dat daar geen mogelijkheden en ruimte 

is voor duurzame opwekking van energie. 

Huub heeft het gevoel dat hij in de klankbordgroep zitting heeft vanuit de dorpsraad om de 
handen op elkaar te krijgen om de zoekgebieden als aangewezen gebieden gerealiseerd te 

krijgen. Aanleg van zonneparken is in zijn oog een slecht initiatief, omdat er elektra opgewekt 

gaat worden op momenten dat dit niet nodig is. Evertsoord is het met de plannen in zijn 

geheel niet eens. We wachten overleg van 20 mei weer af. 
 

- Groenonderhoud; 

Enkele vrijwilligers (Marco, Huub en Geert) hebben nieuwe pijpenstrootjes aangeplant nabij 
de komborden in de grote welkomstpoorten van America. In de rest van de plantvakken is er 

een bloemenmengsel vanuit de provincie ingezaaid. 

 
- Jeugdoverleg; 
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De Koningsspelen op 23 april zijn prima en volgens coronaprotocol vanuit de school verlopen. 

Dit jaar stonden er spellen van Jong Nederland America, SV Oxalis (korfbal), De 
Paardenvrienden, AVV (voetbal), MV St. Caecilia (fanfare) en e.e.a. vond weer plaats op het 

terrein van Jong Nederland America en de voetbalclub. De kinderen hebben een geweldige 

sportochtend gehad. 
Een werkgroepje binnen het Jeugdoverleg heeft ondertussen ook het Americaanse Crazy 88 

georganiseerd voor de jeugd van 11 t/m 17 jaar. Achtentachtig te gekke Americaanse 

opdrachten konden uitgevoerd worden in het dorp. Het eindresultaat is te zien op de 
facebookpagina van Jeugdoverleg America. 

 

- Zwerfafval; 

Niets bijzonders te melden op dit moment. Het loopt op dit moment goed. Diverse mensen 
zijn regelmatig op aan ‘t ruimen. Via een appgoepje houden zij onderling elkaar op de hoogte. 

Hay Engels geeft aan om via de gemeente werkgevers aan te spreken waar concentratie van 

afval in buurt van bedrijven zijn. Lisa stuurt verzoek hiervoor naar de ambtenaar van de 
gemeente, Hay Mulders geeft aan om hierin gezamenlijk op te trekken als dorpsraad met 

gemeente. Ellen geeft aan dat zij dit zelf al heeft gedaan bij een aantal mensen, een lange 

adem heeft uiteindelijk wel effect.  
 

05. Ingekomen en uitgaande stukken 

De stukken zijn door iedereen ontvangen.  

- Marco heeft als vz. namens Dorpsraad de petitie (brief) voor een fietspad langs de Lorbaan 
ondertekend. De petitie wordt ook aangeboden aan gemeente Venray. De initiatiefnemers 

hebben ook overleg met bewoners van het Veulen. Zij zien ook graag dat het fietspad 

doorgetrokken wordt toto aan Leunen. Ook is aan Center Parcs gevraagd om dit initiatief te 
steunen.  

Hay Engels vraagt zich af of er ook provinciale gelden voor beschikbaar zijn.  

Hay Mulders geeft ook aan om Staatsbosbeheer hierin mee te nemen. 

- Bijeenkomst sporthal aan De Vonckel op 3 juni. Hier zijn 30 aanwezigen mogelijk, is 
rondgestuurd. Frenk, Hay en Mariet willen hier wel naar toe. 

- Hay Mulders heeft binnenkort contact met initiatiefnemers van Momentjes van Geluk. 

 
06. Mededelingen 

- Morgenavond is er een bijeenkomst (door Synthese) over hoe je in het dorp of wijk een 

kinderraad kunt opzetten, dit is niet vanuit de gemeente maar een landelijke opzet. Hay 
Mulders geeft aan dat er op de basisschool ook een kinderraad is voor schoolse zaken.  

- Vanuit de gemeente zal de vraag komen om vanuit het dorp 2 kinderen af te vaardigen 

voor een gemeentelijke kinderraad. 

- Marco is in overleg met bewoners van het Rustven voor aankleding groen en zitplaatsen, 
hiervoor worden prioriteitsgelden à € 750,00 ingezet. 

- I.v.m. (langdurige) afwezigheid van Gertie zijn sommige zaken als de afhandeling van 

prioriteitsgelden even blijven liggen. Marco zal haar een bloemetje namens de dorpsraad 
laten bezorgen. 

 

07. Rondvraag 
- Hay Mulders geeft aan niet meer te spreken van Scarabee maar mestopslag Kulbergweg. 

- Duo-fiets is ook aangekomen. Voor gebruik zullen vrijwilligers uitleg en oefening krijgen. 

- Lisa geeft aan dat er boa’s  bij de soos zijn geweest, vanwege een melding waarbij 

aangegeven zou zijn dat er overlast is en er geen terrasvergunning is. Dit laatste wordt 
aangevraagd. De soos wordt tot nader order gesloten. 

- Huub vraag of er al iets bekend is over de overname van Boëms Jeu. Er zou al interesse 

getoond zijn. 
- Huub vraagt of er een kermis komt of worden er activiteiten rondom de kermis 

georganiseerd. Dit zal afhankelijk zijn van landelijke regels.  

 
08. Sluiting 

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


