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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. 16-06-2021 
 

 

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

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Mariet Roelofs 

Gasten: Piet Swinkels, Peter v Berlo, Jac Thijssen. 
Afwezig m.k.: Tom Faessen, Frenk Peeters 

Afwezig z.k.: Jenny ie Atabay, 

Notulist: Pieter vd Homberg 

 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Aquaduct behouden Navraag bij Waterschap Marco 30-06-21 V 

2 Electrische laadpaal Navraag bij Gemeente Ellen 30-06-21 V 

3 Onkruid Verhalenberg  Navraag bij Jan Philipsen Huub 30-06-21 V 

4 Opmerkingsborden Nieuwe 
Peeldijk en Kerkbosweg 

Navraag bij Gemeente Huub 30-06-21 V 

5 Zebrapad Ger. Smulderstraat Klankbordgroep wijzigingsplan Marco 30-06-21 V 

 

01. Opening en berichten van verhindering 
Welkom allemaal in deze vergadering, gelukkig weer lijfelijk in Aan de Brug. 

 

02. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 
Geen mededelingen vooraf. 

 

03. Verslag 19-05-2021 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 

 

04. Ingebrachte agendapunten 

- Werkzaamheden Putbeek / Kabroeksebeek (Aquaduct) 
- Er zijn plannen om de ondersluizing (duiker) te vervangen voor een open beek, waarmee 

het aquaduct ook komt te vervallen. Dit omdat de huidige doorgang niet voldoende water 

af kan voeren. 
- Dorpsraad is van mening dat het zonde is om het het aquaduct te slopen. Het is het enige 

en unieke aquaduct in Limburg. Marco verwacht terugkoppeling hierover voor de aanvang 

van de werkzaamheden en vraagt na of het aquaduct behouden kan blijven. 

 
- Mestverwerkingsbedrijf Willems;  

- Vergunning fase 2 is door de provincie verleend, nu nog de bezwaarprocedure van 6 

weken. Dorpsraad zal hier geen bezwaar tegen maken, buurtbewoners nog wel. 
Omwonenden hebben nog een rechtszaak lopen tegen verlening van de milieuvergunning.  

- Als dorpsraad reactie gekregen van de gemeente dat gepoogd wordt om voor de geplande 

bijeenkomst van 14 juli vragen te beantwoorden.  
 

- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  

Status ongewijzigd, 12 juli is het voornemen om een informatie bijeenkomst hierover te 

houden vanuit de gemeente. Hierover wordt nog bericht. 
 

- Geluidschermen langs het spoor; 

- Gemeente gaat met één van de aanwonenden alle belanghebbenden af om de wensen 
nog eens te inventariseren. Dit voor de zekerheid voor de gemeente.  

- RIVM komt metingen doen om de bewoners nog meer mee te nemen in het verhaal. Er 

worden zo’n 20 sensoren geplaatst die een jaar blijven hangen om de geluidsoverlast in 
beeld te brengen. Bewoners gaan dan ook een dagboek bijhouden. Gepoogd wordt om de 

sensoren langer te laten hangen dan gepland, zodat bepaald kan worden welk effect de 

geluidsschermen hebben.  



 - 2 - 

- Er is ook contact met de bewoners en gemeente Deurne, daar zijn gedeeltelijk 

transparante schermen. Dit willen we in America ook graag, gemeente Horst ad Maas 
geeft aan dat deze snel vervuild raken en/of ondergespoten met grafiti. Contact is om dit 

beeld bij te stellen.  

- De gemeente zal ook de meerkosten van glazen schermen bij moeten betalen. Prorail zal 
uiteindelijk beslissen welke maatregelen uiteindelijk genomen worden, maar hier zitten 

we ook mee aan tafel. 

 
- Dorpscoöperatie America;  

- Negatief resultaat over 2020, dit wordt gecompenseerd met steun van de gemeente. 

- Alle activiteiten draaien gewoon door. 

- Vanuit de Perdsvottenbuurt is er een dringende brief uitgegaan om uit alle geledingen 
iemand aan te dragen voor het bestuur. Hier nog niet veel reactie op, Jac geeft aan bij de 

volgende vergadering ontstaat er een vacuüm is in het bestuur. 

- Voor de Duofiets is veel animo, zelfs buiten America, dit is echter niet de bedoeling. Er zal 
dan doorverwezen worden naar VIA. 

 

- Wonen in America; 
- Er hebben zich een aantal jongeren gemeld die willen bouwen, zij gaan een brandbrief 

naar de gemeente sturen. 

- Gemeente heeft prioritering aangekondigd, omdat zij keuzes moeten maken en hopelijk 

wordt America goed bedeeld voor woningkavels in het gebied tussen de Wouterstraat en 
de Kerkbosweg. 

 

- KODE: Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit; 
- Evertsoord is heel kritisch, er is een actiegroep om dit tegen te houden. 

- Gemeente geeft aan niet zonder meer mee te werken aan optionele contracten die er nu 

liggen. 

- Er zijn plannen om verspreidde gebiedjes aan te wijzen voor zonnepanelen, geen grote 
aaneengesloten gebieden, dit wordt als positief gezien. 

- Ellen geeft aan dat er niet gedacht wordt aan windmolens, het gebied Mariapeel is 

hiervoor niet het zoekgebied. 
- In de week van 21 juni zal er weer een overleg zijn. 

 

- Groenonderhoud; 
- Iedereen is goed bezig, gemeente is op voor de meeste plekken tevreden. 

- Er zijn wat gesprekken geweest met het Rustven om meer bloemen aan te leggen, en 

meer groenaanleg op een aantal plekken. Plannen zijn besproken met de gemeente 

hiervoor wordt nu gezocht naar de juiste beplanting. 
- Er wordt waarschijnlijk ook weer een grote boomstam voor de kinderen gelegd. 

- Picknicktafel aan de Diepe Kuilenstraat wordt deze zomer geplaatst. 

 
- Kermis; 

- Deze gaat zoals vandaag bekend is geworden  voor 95% zeker door. 

- Vergunningen hierover moeten nog wel getoetst worden, alleen is er nog onduidelijkheid 
aan welke kaders dit getoetst moet worden. 

- Kermis wordt (nog) gezien als een (groot) evenement, maar het is eigenlijk een 

doorstroom activiteit, volgens de exploitanten. Dat maakt het allemaal wat lastig. 

- Het plan dat door de exploitanten is ingediend is op zich wel goed bevonden door de 
gemeente. Er lijken dezelfde aantal attracties te komen als afgelopen jaar. 

- Kleurplaten- en Straatkrijtwedstrijd e.d. kan door gaan, maar geen gezamenlijke 

prijsuitreiking. Daarom gaat de Kermisloterij evenals vorig jaar niet door. 
- Horeca is en blijft gebonden aan hun eigen regels. 

 

- Jeugdoverleg; 
- Op de basisschool worden flyers uitgereikt om kinderen te stimuleren om bij de 

Kinderraad van Horst aan de Maas te komen. 
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- Marco heeft ook een webinar gevolgd om een Kinderdorpsraad op te richten en hij vraagt 

hoe de dorpsraad hier tegen aan kijkt om dit ook in America te doen.  
- Het wordt wel een goed idee gevonden, zeker als er veel animo is voor de Kinderraad van 

de gemeente. Daar mogen per dorp maximaal 2 kinderen afgevaardigd worden. Bij 

meerdere aanmeldingen wordt er geloot. Mocht animo heel groot zijn, dan zouden we na 
kunnen denken of we daar als dorpsraad ook iets mee gaan doen. 

 

- Infobijeenkomst sporthal Meterik. 
- Hay geeft aan dat er maar een heel summier verslag gemaakt n.a.v. de bijeenkomst. 

- Idee is een getand dak gewelf naar idee van de kassenbouw, verder is gesproken over 

fietsroutes naar de hal, uitbreiding van de parkeergelegenheid van auto’s en fietsen en 

aan de verkeerssituatie voor de hal dient ook nog naar gekeken te worden. Budget voor 
de aanleg is ruim 8 miljoen. 

- Van een derde voetbalveld is aangegeven dat dit niet meer aan de orde is, hoofdveld 

wordt waarschijnlijk wel een kunstgrasveld. 
 

05. Ingekomen en uitgaande stukken 

De stukken zijn door iedereen ontvangen.  
- Brief opknappen Wouterstraat en Ger. Smuldersstraat tot aan Kabroekstraat wat betreft 

wegdek en riolering. Aanwonenden zijn uitgenodigd voor een klankbordgroep. 

- Marco heeft contact gehad met Jan Driessen van America Left voor prioriteitsgelden, dit 

komt voort uit het inmiddels gestopte America Zorgt. 
- Hay Mulders geeft hierover uitleg, het blijkt dat er nog veel ideeën zijn, maar nog geen 

concreet plan en doelstelling. Ook de rol van de dorpscoöperatie in deze wordt bekeken. 

- Om een goede afweging te kunnen maken voor prioriteitsgelden zal het plan goed  en 
duidelijk gemaakt moeten worden. 

 

06. Jaarverslag 

- Aan de hand van een presentatie geeft Marco het financieel jaarverslag. 
- Door Corona minder inkomsten, maar ook minder uitgaven over 2020, per saldo net als de 

meeste andere jaren met een heel klein positief resultaat voor de dorpsraad zelf. 

- Qua beheer van diverse geldstromen wel een flink negatief resultaat, dat kwam echter 
omdat we bepaalde gelden een jaar eerder hebben verkregen. Toen een positief resultaat. 

- Leden geven aan dat het er keurig uitziet, de kascontrolecommissie (Lisa en Hay E.) heeft 

de boeken gecontroleerd en goed bevonden. Tips van afgelopen jaar zijn meegenomen. 
Lisa treedt uit en Peter van Berlo neemt zitting de kascommissie voor volgend jaar. 

- Daarna a.d.h.v. een presentatie een beeldverslag over 2020. 

- N.a.v. presentatie vragen over laadpaal, Ellen vraagt de gemeente naar de stand van zake. 

- Opgemerkt wordt dat er geen borden staan aan de zebrapaden bij de school, Ellen geeft dit 
door aan de gemeente. 

 

07. Rondvraag 
- Huub Geuijen: Op 29 augustus organiseert Het Peelmuseum een wandelroute langs de 

Rowwen Hèze Put, Verhalenberg en Kamiël vd Piël. Hay Engels geeft aan dat de trap op de 

Verhalenberg onder het onkruid zit, Huub neemt dit mee. 
- Hay Mulders: Op de Nieuwe Peeldijk en Kerkbosweg wordt ook vaak te hard gereden, de 

straat vraagt om opmerkingsborden voor deze wegen. Huub Geuijen vraagt dit na. 

- Marco geeft aan dat Jong Nederland het gebouw van handboog vereniging niet over zal 

nemen. Nog niet duidelijk wat er nu met de grond en gebouw gaat gebeuren. Lisa heeft 
aangegeven bij de gemeente dat voor de weg extra parkeerplaatsen welkom zijn. 

- Hay Engels: Zebrapad op de Ger. Smuldersstraat is niet voor rolstoelers geschikt. Wordt 

meegenomen te worden als de weg heringericht wordt. 
- Ellen: Op 17 juli is de besloten opening van de Kloostertuin, daarna iedereen welkom. 

 

08. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:40 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng.  


