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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. 17-11-2021 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Huub Geuijen, Lisa Reintjes,  
Adviseurs: Hay Mulders, Mariet Roelofs 

Gasten: 

Afwezig m.k.: Ellen Jacobs, Peter van Berlo, Hay Engels, 
Frenk Peeters, 

Afwezig z.k.: Tom Faessen, Jac Thijssen, Piet Swinkels 

Notulist: Lisa Reintjes 

 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Geluidsschermen Proces is aangespannen, afstemmen 

met gemeente 

Marco/Hay 15-12-21 V 

2 KODE Doorsturen notulen, 4 oktober Marco 15-12-21 V 

3 Prioriteitsgelden Toekennen aan America Left en 
Toekennen aan Volkstuintjes, mits 

fondsen niet tegemoet komen 

Marco 15-12-21 V 

 
01. Opening en berichten van verhindering 

Welkom allemaal in deze video-vergadering via MS Teams. 

Afmeldingen zijn binnen van Ellen Jacobs, Peter van Berlo, Hay Engels. Frenk Peeters sluit later aan 

indien hem dit nog lukt. 
 

02. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 

- Opschoondag  
 

03. Verslag 20-10-2021 

- Hay M: Wonen in America doorgang naar Kerkbosweg en Handboogschutterij. Dit betreft 
enkel doorgang naar Kerkbosweg.  

- Verslag wordt verder goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 

 

04. Ingebrachte agendapunten 
- Wonen in America; 

De werkgroep Wonen/Bouwen in America heeft samen met de gemeente een 

informatiebijeenkomst gepland op 20 december in de Bondszaal over bouwmogelijkheden op 
de locatie tussen de Wouterstraat en Kerkbosweg, fase 2. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. 

De bouw van de huurwoningen (2 tweekappers en 5 levensloopbestendige woningen) heeft 

het hoogste punt bereikt. In maart hoopt Bouwmij Janssen op te kunnen leveren. Deze 
woningen worden t.z.t. aangeboden door Woonwenz op Thuis in Limburg. 

Er is ook een mailtje gekomen voor een overleg over de woonzorgvisie van de gemeente, dit 

is op 7 december, Hay wil hier heen gaan als dorpsondersteuner en ook Marco sluit aan.  

 
- Opschoondag;  

Op 23 oktober was weer een Americaanse Opschoondag. Het is een geslaagde dag geweest. 

Op het laatst kwamen er helaas nog een paar afmeldingen. Er is ook een Facebookpagina 
gemaakt genaamd America Schoon.  

 

- Maaien Kabroeksebeek;  
Marco heeft contact gehad met Feodor van Heur, van het Waterschap Limburg. Probleem van 

het maaisel op de kant wordt erkend. Ook zit er een plaagplantje (waternavel) in de beek. Dit 

plantje hebben ze eruit gehaald en vandaag zijn de kanten ook opgeschoond. Het maaisel is 

nu weggehaald en hopelijk wordt dit in de toekomst voortaan altijd weggehaald. Mariet geeft 
aan dat ze nu ook weer eenden zag, deze heeft ze lange tijd niet gezien.   

Har Frenken is vorige week opgestapt als bestuurder van Waterschap Limburg. 
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- Mestverwerkingsbedrijf Willems; 

De burgemeester is nog in gesprek met de provincie om te kijken naar een oplossing. 
Als er meer bekend is wil hij betrokken partijen z.s.m. bij elkaar roepen, wens hierbij is het zo 

goed mogelijk te doen voor Willems, bewoners, gemeente en provincie en hierbij een 

middenweg vinden. Het is nog even afwachten hierop.  
De gemeente heeft alsnog een inhoudelijk bezwaarschrift ingediend, wat de inhoud hiervan is, 

is onbekend. Huub geeft aan dat hij niet denkt dat dit inzichtelijk is voor ons.  

De burgemeester is er al heel lang mee bezig. Het balletje ligt bij hem. 
De buurt is in juni bij rechter geweest voor fase 1 vergunning, hier is nog geen uitspraak van.  

 

- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  

Aan de Hegelsomse kant zijn vorige week saneringswerkzaamheden uitgevoerd.  
  

- Geluidschermen langs het spoor;  

Op 9 november is er overleg geweest met de gemeente, RIVM en met gemeente Deurne 
en Helmond. Ervaringen zijn gedeeld, Helmond en Deurne zijn hier wel verschillend in zoals 

kans op vernieling en graffiti. Transparante schermen worden vuil, en de schoonmaak is lastig 

en duur. Schoonmaak kan namelijk alleen als er geen treinverkeer langs komt. Conclusie was 
dat beide plaatsen (Deurne en Helmond) niet enthousiast waren over transparante 

geluidsschermen, wel over geluidschermen, maar niet over die variant. Emiel Heijnen van de 

gemeente is een raadsvoorstel aan het voorbereiden om de nieuwe situatie, met het 

akoestisch onderzoek voor schermen van 3 meter hoog aan noordzijde en een 1 meter hoog 
aan de zuidzijde van het spoor. Er is kenbaar gemaakt dat America niet overal transparante 

schermen wil, maar op een paar plekken. Het is afwachten wat Emiel er van maakt. Het 

groenonderhoud van de schermen moet ook meegenomen worden in de begroting, dit was 
ook een eyeopener voor Emiel.  

Er is gesproken over varianten als glasvezelbeton en olifantengrasbeton, wallen in combinatie 

met groen, maar dit moet ook nog met bewoners besproken worden. Zover is het nog niet.   

Het proces wat is aangespannen tegen het ministerie van infrastructuur, omdat zij van plan 
zijn om 3 meter hoge schermen aan de zuidzijde te plaatsen. Hiervan heeft de dorpsraad een 

brief van de Raad van State gekregen. De zaak dient op 11 februari en de dorpsraad en 

werkgroep zijn hier dan voor uitgenodigd. We zijn nu in afwachting van Prorail of we de zaak 
nog tijdig kunnen seponeren. Hay en Marco stemmen dit samen af en hebben ook contact 

met Emiel van de gemeente hierover.  

 
- Dorpscoöperatie America;  

Op 28 oktober is algemene ledenvergadering geweest. De vraag is voorgelegd, hoe nu 

verder? Er is nog maar 1 bestuurder actief, dit maakt het erg lastig om bijvoorbeeld subsidie 

aan te vragen voor Vervoer in America, maar ook vele andere zaken. Er wordt gezocht naar 
een oplossing in gezamenlijkheid. 

 

- KODE (Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit); 
Er is een mail gekomen met notulen van de dorpsbijeenkomst op 4 oktober. Marco stuurt 

deze mail nog door. Vanuit de Dorperpeelweg is er duidelijk animo om grond beschikbaar te 

stellen voor zonnepanelen. Planning is dat Frank van Bussel in februari met een 
eindrapportage komt voor de gemeenteraad. 

 

- Groenonderhoud; 

Geen bijzonderheden. 
 

- Verkeer in America; 

De klankbordgroep met bewoners wordt nauw betrokken bij het projectplan voor de renovatie 
van de Wouterstraat en Gerard Smuldersstraat. Binnenkort vindt het aanbestedingstraject 

plaats, er hebben zich hiervoor een aantal aannemers aangemeld. E.e.a. wordt geleid door 

Bureau Kragten. In december staat de beoordeling gepland, ook hierbij wordt klankbordgroep 
betrokken. De veiligheidssituatie rondom school zal centraal staan, het zebrapad bij de 
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basisschool en de stoeprand wordt hier dus ook in meegenomen, dit is nu namelijk niet 

rolstoel- en kinderwagenvriendelijk.  
 

- Dorpsradenoverleg; 

Het dorpsradenoverleg van 15 november is afgelast. 
Bericht van Gertie dat ze de gemeente verlaat heeft Marco doorgestuurd, het is nog 

afwachten of er een persoonlijk moment komt om afscheid te nemen.  

 
- Prioriteitsgelden; 

- Er is een aanvraag binnengekomen van America Left, daarin worden prioriteitsgelden 

gevraagd aan de dorpsraad. Marco heeft niet van iedereen een antwoord gekregen op de 

mail die hij heeft gestuurd. Het initiatief is goed, maar bedrag is aan de hoge kant. 
Voorstel is om America Left €5.000 toe te kennen voor met name 2 elektrische fietsen, 

die kunnen ook langdurig in America blijven.  

Het punt waar iedereen het over eens was, is dat we moeten zorgen dat toekenningen 
altijd in verhouding moeten blijven. Iedereen is akkoord met het bedrag van €5.000. De 

gemeente moet hier nog wel akkoord voor geven. Marco vraagt de prioriteitsgelden aan.  

 
- Er is ook een aanvraag gekomen voor prioriteitsgelden vanuit de volkstuinen, om hier een 

stroompunt en netwerk aan te leggen. Voorheen hadden zij deze vanuit de 

Handboogvereniging, maar door het afbreken van dit gebouw gaat dit niet meer. Ze zijn 

ook bezig met fondswerving, hier is een aanvraag voor weg vanuit de dorpsraad naar het 
Oranjefonds, de volkstuinen kunnen dit niet zelf omdat ze geen rechtspersoon zijn. Het 

betreffen eenmalige kosten. Jong Nederland heeft nog een aanvraag lopen bij het 

Buurtfonds, omdat zij de handboogvereniging eerst wilde overnemen. Nu dit niet door 
gaat, maar wel al toezeggingen zijn gedaan, willen zij kijken of dit geld niet besteed kan 

worden voor de volkstuinen. De elektriciteit gaan de volkstuinbeheerders zelf betalen. Zij 

betaalde al jaarlijks stroom aan de handboogvereniging.  

De vraag is of wij maximaal €1.500 aan prioriteitsgelden willen aanvullen als het geld van 
de fondsen niet toereikend zijn. Dit is akkoord en Marco stuurt dit verzoek ook door.  

Hay M. heeft nog navraag gedaan wat verenigingen als deze dergelijke clubjes kunnen. 

Zij kunnen zelf statuten of huishoudelijk regelement maken en zich inschrijven bij de KvK, 
dit kan vrij eenvoudig. Hiervoor hoef je niet persé naar de notaris. 

 

05. Ingekomen en uitgaande stukken 
De stukken zijn door iedereen ontvangen.  

 

06. Rondvraag 

- Hay M: Uitnodiging van het VKKL binnen. Hier is de dorpsraad lid van. Hay vindt het thema 
“De kerk en zijn mogelijkheden” wel de moeite waard en verwacht dat dit in America over een 

paar jaar ook actueel wordt. Hier is eerder al een rapport van uit gebracht. De vergadering is 

op 27 november. Marco kijkt of hij ook kan sluiten en anders meldt hij Hay aan, dit stemmen 
zij samen nog af. 

 

- Hay M: Met Rowwen Hèze gebeurd er elk jaar toch wel wat. Dit jaar zijn er lantaarnpalen ter 
hoogte van het champignonproefstation uitgetrokken, de stroomkabels steken hier open en 

bloot naar buiten. Een lantaarnpaal ligt er langs de weg en ook stonden er ook een aantal 

lantaarnpalen scheef.  

Hay meldt dit bij Rowwen Hèze, met als doel dat ze hier in de avond (bij vertrek) meer op 
gaan patrouilleren.  

 

- Hay M: Stelt de vraag of de dorpsraad nog wel eens advies geeft over nota’s: Reden van de 
vraag is dat de omgevingsvisie ter inzage ligt. Deze heeft Hay van Toos Tielen ontvangen. Dit 

is een toekomstvisie van Horst aan de Maas in het kader van de omgevingswet. Mariet geeft 

aan dat ze deze zelf nog niet heeft gezien, maar wel van heeft gehoord. De visie maakt een 
doorkijk naar 2040. Hay vindt het vreemd dat de dorpsraad hier niets van weet. Hay zal de 

visie doormailen.  
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Formeel mogen wij gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente.  

Mariet geeft aan dat er deze avond ook over gepraat wordt in de raad.  
 

- Hay M.: heeft in het verleden wel eens contact gehad met De Gezondste Regio. Er is paar 

jaar geleden een initiatief ontstaan genaamd Café Integracja. Dit gaat erover om de 
arbeidsmigranten te verbinden met de inwoners en een kennismaking tot stand brengen. Cafe 

Integracja heeft nu aangegeven om ook naar America te willen komen. Voor 2020 wilde wij 

dit thema ook gebruiken voor een nieuw Buurtcafé. Dit wordt nog vervolgd dus. 
 

07. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:38 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng.  


