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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. 20-10-2021 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Lisa Reintjes, 
Peter v Berlo 

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

Roelofs 
Gasten: Piet Swinkels, Lies de Swart, Sjeng Janssen en Saar 

Peelen(kinderraad}Anita Wagenaar (pvdA) Jos Gubbels ( D66, 

Groen Links) 

Afwezig m.k.: Jac Thijssen, Huub Geuijen,  
Afwezig z.k.: Tom Faessen 

Notulist: Ellen Jacobs 

 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Prioriteitsgelden America Left Bepalen doelen en gelden (mail) Allen 31-10-21 V 

2      

3      

 
01. Opening en berichten van verhindering 

Welkom allemaal in deze vergadering in Aan de Brug. 

Ook een speciaal welkom aan onze kinderraadsleden Sjeng Janssen en Saar Peelen (met de 
raadsleden) Anita Wagenaar en Jos Gubbels, die wat willen vertellen over de Kinderraad. 

 

02. Presentatie Kinderraadsleden Sjeng en Saar 
Sjeng en Saar hadden zich aangemeld voor de Kinderraad omdat zij het belangrijk vinden dat 

kinderen ook wat te zeggen hebben. De Kinderraad is al 2 keer bij elkaar geweest. Tijdens de 

eerste vergaderingen van 22 september en 6 oktober hebben zij groepjes gevormd met de 

andere Kinderraadsleden en zij hebben toen o.a. gesproken over de thema’s milieuvervuiling, 
pesten, verkeer, speeltuinen en vandalisme in onze gemeente. Saar zit in het groepje milieu. 

Zij hebben gesproken over bijvoorbeeld een opruimacties 1 of 2 keer per jaar en er was een 

idee om vuilniszakjes her en der op te hangen waar afval in kan. 
 

Het groepje met het thema pesten stelde voor een armbandje tegen pesten te laten maken. 

En bij verkeer is een glow in the dark zebrapad besproken. 

Speeltuinen mogen uitdagender worden en ook bestemd voor oudere kinderen. 
 

Marco geeft aan dat er nog budget is voor een goed idee voor de inrichting van de skatebaan. 

Saar en Sjeng geven aan dat de skatebaan behouden mag blijven, maar dat deze uitgebreid 
mag worden met een ander toestel. Ze gaan de achterban raadplegen en kunnen dan de 

ideeën aan de dorpsraad aanbieden. Het terrein bij de skatebaan is niet optimaal, er zitten 

nogal wat hobbels en bobbels in het asfalt. 
Hay vult aan dat het misschien een idee is om de Pannakooi weer in America te plaatsen. 

 

Een ander punt was vandalisme. Graffiti spuiten mag niet en personen die graffiti gebruiken 

dienen dit ook te verwijderen. Verder mag er ook geen glas meer liggen op straat en in 
speeltuintjes. 

 

Jos geeft aan dat alle Kinderraadsleden zijn ingedeeld in een werkgroepje. Jos heeft Saar in 
het groepje en Anita heeft Sjeng in haar groepje. De Kinderraadsleden zijn ook beëdigd. 

Diverse onderwerpen zijn dus de revue gepasseerd en daar gaan de Kinderraadsleden mee 

verder aan de slag. 
 

Tom Koster uit Horst is als Kinderburgermeester aangesteld. 

Op 8 december is de volgende vergadering gepland. 

Als deze Americaanse Kinderraadsleden meer kunnen en willen vertellen, dan komen ze weer 
langs bij ons. Ze zijn altijd van harte welkom. 
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03. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 

- Deelname Mega Clubactie Dagwinkel en Rabo ClubSupport 
- Evaluatie gedaan iz Blauwdrukken Accommodatiebeleid 2016 

- Afscheid/pensioen Sjaak Sluiters , er is een attentie bezorgd. 

- Afscheid Pieter van den Homberg 
 

04. Verslag 08-09-2021 

Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
Peter van Berlo geeft aan dat hij afwezig was en in notulen staat dit verkeerd. 

 

05. Ingebrachte agendapunten 

- Brief KVK inz. UBO inschrijven (navraag door Ellen) 
 

- Frenk: Punt Kabroeksebeek. Er komt een visie van de Kabroeksebeek van Meterik naar 

Horst. De beek wordt verfraaid vanaf Meterik naar Horst (biodiversiteit). De Kabroeksebeek 
wordt een natuurbeek, dat wil zeggen dat alle rommel eromheen opgeruimd wordt. Dit zou 

ook voor America moeten gelden. 

 
- Hay M: Hoeskamer mag 8 nieuwe gasten ontvangen sinds de corona en er is 1 nieuwe 

vrijwilliger bijgekomen. 

- Hay M.: America Left is op bezoek geweest bij de KBO om uitleg te geven over dit nieuwe 

project. De KBO kampt trouwens met een terugloop in leden. 
- Hay M: Redactie Peelklokje: Ine vd Munckhof gaat stoppen na 31 jaar, er wordt gezocht 

naar een opvolger. 

 
- Piet: Fietspad langs de Lorbaan: Het zou goed zijn als er een fietspad komt. Marco geeft aan 

dat buurtbewoners al een brief naar gemeente Horst en Venray hebben verstuurd met een 

verzoek tot aanleg van een fietspad. Beide gemeente zijn al met elkaar in gesprek, dit wordt 

dus vervolgd. 
 

- Lisa: Opschoondag. Zaterdag 23-10 zijn er een 18-tal mensen die gaan opschonen. Het 

prullenbakkenbeleid wordt weer onder de loep genomen. 
 

- Mariet: Benieuwd naar uitslag bijeenkomsten geluidsschermen. Verder meldt ze dat de 

gemeenteraad  heeft in gestemd dat de gemeente Horst a/d Maas het peelmuseum gaat 
aankopen. 

 

- Mestverwerkingsbedrijf Willems;  

- Onze Burgemeester doet een poging om alle partijen er samen uit te laten komen.  
 

- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  

- Komende week start men met het saneren van de gronden, daar waar nodig. 
 

- Geluidschermen langs het spoor; 

   - op 30 september vond een info avond plaats over het aankomend RIVM geluidsonderzoek,         
deze avond is goed bezocht. 

- Op 9 november zal er een overleg zijn met de gemeente Deurne over hun visie op 

geluidsschermen. 

- Morgen 21-10-21 is er een bijeenkomst voor geluidsmetingen door RIVM. Er zullen een 
15-tal sensoren worden verdeeld onder de bewoners langs het spoor. 

 

- Dorpscoöperatie America; 28 oktober is de vergadering met name over het voortbestaan 
van de dorpscoöperatie. 

 

 
 

 



 - 3 - 

- Wonen in America; 

- Onlangs heeft de werkgroep kennis gemaakt met Jules Toebosch, die nieuwe projectleider 
Wonen bij de gemeente. Afgesproken om dit jaar nog een bewonersavond te organiseren 

om de wensen en mogelijkheden te inventariseren. 

- Alle kavels en gronden zijn verkocht, gevraagd is aan de gemeente om snel werk te 
maken voor fase 2. 

- Er wordt nog door de gemeente gekeken voor doorgang naar het Kerkbos en er zal ook 

nog gekeken worden wat te doen met het Handboogterrein. 
 

- KODE (Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit); 

- Op maandag 4 oktober heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. 

Frenk geeft aan dat er voor- en tegenstanders zijn voor dit project. Er komt een 
eindverslag van de verkenning en dan wordt er besloten of dit project doorgaat of niet. De 

raad beslist hierover. 

 
- Groenonderhoud; 

- Geen bijzonderheden. 

 
- Verkeer in America 

- De Klankbordgroep voor het opknappen van de Wouterstraat en Ger. Smuldersstraat 

wordt nauw betrokken bij het projectplan, men schrijft hier aan mee en mag ook mee 

beslissen over de aanbesteding. E.e.a. wordt geleid door Bureau Kragten. 
 

- Gezamenlijke Nationale Collectes America 

De collectes zijn weer vlekkeloos verlopen. Men kon nu contant en digitaal doneren.  
Dit jaar werd er € 10.877,80 opgehaald dat verdeeld werd over 19 fondsen. Dat is € 789,62 

meer dan in 2019. Hiervan werd 7,7% digitaal voldaan. 

 

- Dorpsradenoverleg 
Op 13 september heeft er een dorpsradenoverleg plaatsgevonden. Het verslag is 

toegezonden. Op 15 november is de volgende bijeenkomst. 

 
- Prioriteitsgelden America Left 

- De Picknickbank aan de Diepe Kuilestraat is geplaatst door Erica Tuinen, betaald met een 

bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg en met Prioriteitsgelden en op 
het Rustven is een bankje bij geplaatst vanuit Prioriteitsgelden. Bewoners hebben deze 

zelf geplaatst. 

- Er is een aanvraag binnengekomen van America Left, daarin worden gelden gevraagd aan 

de dorpsraad. Er mogen wellicht geen prioriteitsgelden aangevraagd worden als de 
gemeente ook al geld investeert. De vraag is dus of we dan als dorpsraad hierin geld 

mogen investeren, aangezien dit ook een bedrijfsmatig project is. Het is besloten binnen 

de gemeente middels een gesprek om een gedeelte van de aanvraag te doen. 
Bijvoorbeeld de aanschaf van fietsen zou binnen de prioriteitsgelden kunnen vallen. De 

aanvraag wordt nog eens doorgestuurd naar de leden van de dorpsraad om hierin te 

stemmen of en hoeveel gelden beschikbaar gesteld kunnen worden voor America Left. 
 

06. Ingekomen en uitgaande stukken 

De stukken zijn door iedereen ontvangen.  

 
07. Rondvraag 

- Lies merkt op dat er nog altijd vele projecten spelen en we nog goed bezig zijn. 

- Frenk geeft aan dat hij net een bericht binnen heeft dat er een voetbalboarding 
beschikbaar is (geen pannakooi), maar dit is niet geschikt voor America. 

 

08. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:05 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng.  


