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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. 08-09-2021 
 

 

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

Adviseurs: Hay Mulders, Frenk Peeters, Richard Fieken 

Gasten: Piet Swinkels, Jac Thijssen, Jan Driessen, Mieke 
Hoeijmakers-Janssen, Jac Kleuskens. 

Afwezig m.k.: Mariet Roelofs, Lisa Reintjes, Hay Engels, Peter 

v Berlo, Jenny ie Atabay. 

Afwezig z.k.: Tom Faessen,  
Notulist: Pieter vd Homberg 

 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Onderhoud Kabroeksebeek Email naar Gemeente Ellen 30-09-21 V 

2 Borden LaefHoês Navraag bij gemeente Marco 30-09-21 V 

3      

 

01. Opening en berichten van verhindering 
Welkom allemaal in deze vergadering in Aan de Brug. 

Welkom aan Richard Fieten. Richard is de nieuwe opbouwwerker van Synthese voor America. 

Hij vervangt Sjaak Sluijters die met pensioen gaat in oktober. 
Ook een welkom aan Jan Driessen en Mieke Jansen die samen met Hay Mulders wat willen vertellen 

over America Left. 

 
02. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 

Bij de Dagwinkel staat ook een buis voor de Dorpsraad voor financiële ondersteuning. Graag 

hier allemaal aan denken bij jouw donatie. 

 
03. Presentatie America Left 

Door Hay en Jan; i.v.m. Corona is het helaas niet eerder gelukt America Left aan het dorp te 

presenteren. De werkgroep bestaat uit 9 personen, jeugdigen worden nadrukkelijk bij dit 
project te betrokken. Het is ontstaan vanuit het LaefHoês en is opgericht om America vitaal 

en levensloopbestendig te houden. De werkgroep wil de hulpvraag van Americanen anders en 

beter in gaan vullen samen met andere hulpverleningsinstanties. 

America Left wil zelf de regie in handen hebben voor hulpvragen, met een klein team 
(verpleegkundige, dorpsondersteuner en huisarts), met een eigen budget. Zorg is gericht op 

preventie om hulpvragen te verminderen, waarin de gemeenschapszorg wordt meegenomen 

en waardoor meedoen en verbinding gerealiseerd wordt. 
Met name de tandem wijkverpleegkundige (1e lijn) en de dorpsondersteuner (0e lijn, nog aan 

te stellen) zijn belangrijk in het project. Vooral vrijwilligers worden heel belangrijk en deze 

zullen ook gesteund en getraind worden.  
Gemeenschapszorg vervangt dure professionele zorg, 0e lijn (de gemeenschap), 1e lijn 

(professioneel), 2e lijn (gespecialiseerde zorg). Een partner voor de 1e lijn wordt op dit 

moment nog gezocht. 

America Left wordt ondersteund door de gemeente en is in overleg en/of werkt al samen met 
diverse 1e, 2e lijns en andere organisaties. (o.a. Proteion, Zorggroep, Wonen Limburg, 

Synthese, Huisartsenzorg (ook buiten America) en Vincent van Gogh).  

Gemeente zal in de startfase financieel ondersteunen, uiteindelijk denkt America Left 
zelfvoorzienend te worden uit nog te genereren inkomsten. Ook zijn diverse fondsen 

aangeschreven, doel is dat Americanen lid kunnen worden van de coöperatie. De uitvalsbasis 

zal het LaefHoês zijn.  
Er is in Oss (Proeftuin de Ruwaard) inspiratie opgedaan die een vergelijkbaar project hebben. 

Vanuit casussen die daar al doorlopen zijn is ‘gemeten’ hoe het project het welbevinden van 

de mensen die de casussen betrof positief beïnvloeden. Ervaringen en kosten vanuit de 

Proeftuin worden als voorbeeld gebruikt om draagvlak voor America Left te creëren bij 
gemeente (en fondsen).  
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Er is een investering van € 145.000 begroot en hiervoor lopen aanvragen bij gemeente en 

fondsen. Een aantal fondsen hebben al toegekend. Vooral de gemeente doet de eerste jaren 
een substantiële bijdrage voor de opstart. Inkomsten zullen in de toekomst betaald worden 

uit het bestaande zorg vergoedende systemen. Aan de dorpsraad zal binnenkort een 

aanvraag voor prioriteitsgelden gedaan worden. 
Waarom denkt America Left dat het gaat lukken? Er is draagvlak in het dorp aangetoond. Er 

is bepaald wat er al in America is en er is gekeken hoe hierbij aangesloten kan worden. Het 

startmoment is gepland in december 2021. Het project wordt ook ondersteund door de 
Hogeschool Arnhem/Nijmegen in het kader van een project voor eigen redzaamheid. 

 

04. Verslag 16-06-2021 

Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 

05. Ingebrachte agendapunten 

- Kabroeksebeek 
- Het onderhoud aan de beek wordt minimaal en zeer slecht gedaan. De beek is 

meanderend aangelegd ter verfraaiing, maar het ziet er nu heel onverzorgd uit, omdat 

het niet bijgehouden wordt. In het bestek van het waterschap is het schijnbaar niet 
meegenomen om het maaisel van de beek op te ruimen. Begin dit jaar is het maaisel wel 

2 keer opgehaald, de laatste keer echter niet. 2 meter uit de beek wordt i.v.m. de 

biodiversiteit niet meer gemaaid, maar dit ziet er niet uit en is niet handig voor de 

wandelaars op deze wandelroute. Hay stuurt foto’s door naar Ellen, die zal een mail naar 
de gemeente sturen hierover. 

- Het Waterschap zal zich inspannen, bij de werkzaamheden voor de open verbinding 

tussen de Putbeek en de Kabroeksebeek, om het aquaduct op een of andere manier te 
behouden voor America. 

 

- CEZP. 

De vraag is gekomen of de dorpsraad participant is in CEZP. Dit wordt door de vergadering 
ontkent. Wel is er een financiële bijdrage geleverd middels prioriteitsgelden. 

 

- Mestverwerkingsbedrijf Willems;  
- Geen ontwikkelingen op dit moment. 

- Er ligt nu een voorlopige voorziening. 

- Burgemeester heeft portefeuille overgenomen van de wethouders en zal een poging doen 
om de partijen er uit te laten komen.  

 

- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  

- Op 29 september zal er om 19.30 uur een informatiebijeenkomst zijn in Aan de Brug 
m.b.t. de Greenport Bikeway.  

- Bovenstaande lijkt laat, omdat het aanvankelijk voor het einde van dit jaar klaar zou 

moeten zijn, maar de gemeente heeft uitstel gekregen om het fietspad aan te leggen. 
 

- Geluidschermen langs het spoor; 

- Op 30 september zal er vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst zijn in Aan de Brug 
over het onderzoek dat het RIVM wil doen naar de geluidsoverlast langs het spoor. 

- Er is zojuist een akoestisch rapport binnengekomen dat de gemeente heeft laten opstellen 

door Prorail om de nieuwe situatie te onderzoeken en wat de gevolgen zullen zijn. 

 
- Dorpscoöperatie America; Geen ontwikkelingen. 

 

- Wonen in America; 
- Tijdens het Dorpsradenoverleg van komende maandag zal er tekst en uitleg gegeven 

worden over het Masterplan Wonen van de gemeente Horst aan de Maas. We hopen dan 

meer duidelijkheid te krijgen over de verkaveling van het terrein tussen de Grad 
Poelsstraat en Kerkbosweg. Hay geeft aan dat hij hierover morgen informatie krijgt. 
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- KODE (Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit); 

- Op maandag 4 oktober zal er vanaf 20.00 uur een informatiebijeenkomst plaatsvinden 
over het toekomstige Energielandschap in Horst aan de Maas, in het bijzonder rondom de 

Mariapeel, dat bestemd wordt voor zonneweides. 

- In Evertsoord en Melderslo is in het kader van KODE nog de nodige weerstand tegen de 
plannen omdat ze denken dat de plannen een voldongen feit zijn en dat er niet naar de 

criticasters geluisterd wordt. 

 
- Groenonderhoud; 

- Op het Ericaplein zijn wat planten kapot, deze zullen vervangen gaan worden. 

- De Picknicktafel aan de Diepe Kuilenstraat wordt binnenkort een keer geplaatst net als de 

extra bank op het Rustven. 
- Hay geeft aan dat Frans Wismans ziek is en onderhoud even niet kan doen. Hier rekening 

mee houden 

 
- Kermis (evaluatie); 

- Kleurplaten- en Straatkrijtwedstrijd zijn weer fijn verlopen. De prijswinnaars hebben thuis 

hun cadeautje ontvangen.  
- Voor praktische zaken moeten we tegenwoordig contact opnemen met De Kermisgids. Via 

hun zijn we in contact gekomen met de exploitanten voor de Kermiskortingsbonnen 

bijvoorbeeld. 

 
- Kinderraad Horst aan de Maas; 

- Op de basisschool zijn de flyers uitgereikt door Marco om kinderen te stimuleren om bij de 

Kinderraad van Horst aan de Maas te komen. Er zijn (slechts) twee formulieren 
ingeleverd. Dit is ook precies het aantal dat deel mag nemen namens America. Zij zullen 

binnenkort op de hoogte gebracht worden door de burgemeester. 

- Binnenkort is er ook een vervolg op de webinar om een eigen Kinderdorpsraad op te 

richten. Hier is een kant en klaar concept voor en hier zou de school dan ook in moeten 
gaan participeren. Zij zouden dit intern gaan bespreken. 

- Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het wellicht net zo belangrijk is om met de 

kinderen in gesprek te gaan over zaken waar zij zich mee bezig houden. 
 

- Verkeer in America 

Op de Kerkbosweg wordt door enkelen heel hard gereden. Voorgesteld wordt om op meerdere 
plaatsen aan te geven “Hier ook 30”. 

 

- Klankbordgroep opknappen Wouterstraat en Ger. Smuldersstraat 

- Op 13 september vindt de eerste klankbordgroepbijeenkomst plaats om 19.00 uur in Café 
Boëms Jeu. De avond wordt geleid door Bureau Krachten. 

- Vraag is om vanuit de dorpsraad hier bij aan te sluiten, Hay gaat er naar toe. 

 
- Gezamenlijke Nationale Collectes America 

Alle voorbereidingen zijn weer getroffen. Men kan nu contant en digitaal doneren. 

 
- Dorpsradenoverleg 

Huub gaat hier naar toe. 

 

- Verwijsborden LaefHoês en Verzetsmonument 
Twee jaar geleden is al het verzoek gedaan voor verwijsborden naar het LaefHoês en het 

Verzetsmonument. Komen deze nog? De voorzitter geeft aan dat de gemeente nog steeds 

bezig is met nieuw beleid te maken hiervoor. De noodzaak werd wel ingezien. Tot op heden 
hangen ze er helaas nog niet. Marco zal nog eens informeren. 
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06. Ingekomen en uitgaande stukken 

De stukken zijn door iedereen ontvangen.  
Opmerkingsborden (smileys) voor snelheden op Nieuwe Peeldijk en Kerkbosweg? 

 

07. Rondvraag 
- Gemeente heeft een voorlopige koopcontract met de fam. Claassens overeengekomen, het 

gaat alleen om De Kamphut met achterliggende gronden. Het Peelmuseum zal de opstallen 

voor een symbolisch bedrag van de gemeente overnemen en erfpacht aan de gemeente 
gaan bepalen. Een en ander ligt binnenkort ter goedkeuring voor bij het College van B&W 

en kort daarna bij de gemeenteraad. 

- Pieter geeft aan dat hij met de dorpsraad gaat stoppen, dit zal de laatste vergadering zijn 

bij de dorpsraad. Pieter wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet en wordt veel succes en 
plezier gewenst bij zijn werkzaamheden bij en voor o.a. Het Peelmuseum. 

 

08. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:20 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng.  


