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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. 15-12-2021 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Peter van Berlo, 
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Mariet Roelofs, Frenk 

Peeters 
Gasten: Luuk Haegens 
Afwezig m.k.: Huub Geuijen, Lisa Reintjes 

Afwezig z.k.: Jac Thijssen, Piet Swinkels 
Notulist: Ellen Jacobs 

 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Participatieavond Wonen Delen bericht op social media Marco 16-12-21 V 

2 KVK Wijzigen gegevens en UBO Ellen 10-01-22 V 

3      

 
01. Opening en berichten van verhindering 

Welkom allemaal in deze video-vergadering via MS Teams. 
Afmeldingen zijn binnen van Huub en Lisa. 
 

02. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 
- Vanavond sluit Luuk Haegens voor het eerst aan bij deze dorpsraadvergadering. Luuk wil 

graag meeluisteren en meepraten over wat er zoal in America gebeurt. Luuk is politiek ook 
actief voor D66/Groen Links. 
- KVK inschrijving ( Ellen) 

- America Left ( Hay M.) 
- Ontwikkelingen spoor ( Hay M.) 

 
03. Verslag 17-11-2021 
Frenk vraagt of de info avond over wonen op 20 december in de Bondzaal fysiek doorgaat. 

Marco geeft aan dat dit een digitale bijeenkomst is waar je jezelf eerst voor dient aan te 
melden. Via Facebook en posters in het dorp is dit bekend gemaakt. Graag allen dit bericht 

nogmaals delen via social media. 
 
- Verslag wordt verder goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 

 
04. Ingebrachte agendapunten 

- Wonen in America; 
Op 20 december is er een digitale informatiebijeenkomst gepland over bouwmogelijkheden op 

de locatie tussen de Wouterstraat en Kerkbosweg, fase 2. Iedereen mag aansluiten na 
aanmelding. 
- Mestverwerkingsbedrijf Willems; geen nieuws te melden, actie ligt bij de burgermeester. 

Frenk geeft aan dat donderdag 16-12-20 de fractie van CDA met buurtbewoners bij elkaar 
zitten om te horen hoe de stand van zaken is. 

- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  
Fietspad naar station, alles loopt volgens planning.  
- Geluidschermen langs het spoor;  

Op maandag 13 december heeft het team van het RIVM de bewoners die mee willen doen 
met het geluidsonderzoek geïnstrueerd over hoe om te gaan met het registratiemateriaal. Een 

4-aantal vrijwilligers zullen de 20 sensoren gaan installeren op de verschillende locaties. In 
principe blijven de sensoren 1 jaar hangen ( langer kan eventueel ook ). 
Hay geeft aan dat het college een nota heeft opgesteld i.v.m. nieuw akoestisch onderzoek. 

Een nieuw saneringsplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant. In februari 2022 is er een 
zitting bij de Raad van State gepland inzake het bezwaarschrift op de eerste plannen. Verder 

zijn er nog vervolggesprekken geweest met de omwonenden. Morgen 16 december is een 
gesprek gepland met omwonenden en met wethouder Beurskens inz. terugkoppeling. 
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- Dorpscoöperatie America;  
Hay M. geeft aan dat de werkgroep America Left en het bestuur bezig zijn om alles op te 

starten en te kijken hoe de dorpscoöperatie ingelijfd kan worden binnen het project America 
Left. De HAN is bezig met een 0-meting samen met een wijkverpleegkundige en met de 

dorpsondersteuner. Er wordt aansluiting gezocht bij een zorgcoöperatie. Verder is America 
Left bezig met het opzetten van een eigen website en actief op Facebook. De 
vitaliteitscoöperatie heeft iedere 2 weken een bestuur overleg gepland. 

- KODE (Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit); 
Frenk meldt dat de gemeenteraad volgende week beslist of er een verder onderzoek komt 

voor zonneweides in zoekgebied Mariapeel en windmolens bij de A73. 
- Verkeer in America; 

De klankbordgroep met bewoners heeft vorige week de presentaties van mogelijke 
aannemers in het aanbestedingstraject mee beoordeeld. Binnenkort zal bekend worden wie 
het project uit mag gaan voeren. De planning is om in de mei- en zomervakantie de 

werkzaamheden rondom de school uit te voeren. 
Hay M. geeft als aanvulling dat er veel zwaar verkeer komt over de Kabroekstraat, dit goed in 

de gaten houden ( kan te maken hebben met afsluiting doorgaande weg in de kern van 
Meterik). 
-Dorpsradenoverleg. 

Marco heeft een bloemetje bezorgd bij Gertie P. ter gelegenheid van haar afscheid.  
Hay E. vraagt hoe de vergadering van VKKL is verlopen; deze vergadering heeft echter niet 

plaats gevonden. 
 
05. Ingekomen en uitgaande stukken 

De stukken zijn door iedereen ontvangen.  
 

06. Rondvraag 
- Marco; Vorige week was er een bijeenkomst van de Woon Zorg Visie bij gemeente. De 
woonzorg visie moet in het voorjaar van 2022 vastgesteld zijn. Mariet geeft aan dat het een 

goede avond was. Hay M. geeft aan dat de tijd voor vaststelling erg krap is, hij had graag wat 
meer tijd gehad. Hay E. vraagt wie er voor deze visie is uitgenodigd? Mariet geeft aan dat de 

gemeenteraad, zorgprofessionals, dorpsraden en Woonwenz aanwezig waren ( Wonen 
Limburg was afwezig ). Hay E. vraagt of de diverse doelgroepen zelf ook aanwezig waren, dit 
was niet het geval. 

-Ellen: KVK inschrijving dient aangepast te worden, staan nog enkele oud-dorpsraadleden in 
KVK register. Huub en Lisa worden ingeschreven en de oud leden uitgeschreven. Verder dient 

het UBO register ingevuld te worden voor 22 maart 2022. Ellen gaat dit verder regelen. 
-Hay M. geeft aan dat er 3 aanmeldingen zijn ontvangen voor de vervanging van de redactie 
bij het Peelklokje.  

Verder is er een bijeenkomst geweest van de kinderraad waar Saar en Sjeng vanuit America 
zitting hebben. De kinderraad heeft al volop plannen gemaakt waar ze mee aan de slag gaan. 

De begeleiding van de leden van de gemeenteraad Jos en Anita wordt als erg positief ervaren. 
Het gebruiken van de Mijn Gemeente app voor meldingen werkt erg goed en wordt goed 
opgepakt door de gemeente als er een melding is gemaakt van bijvoorbeeld overlast en  

rommel. 
 

07. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21:59 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng.  


