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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. 19-01-2022 
 

 

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

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels Frenk Peeters 
Gasten: Luuk Haegens, Piet Swinkels 
Afwezig m.k.: Peter van Berlo, Jac Thijssen, Mariet Roelofs 

Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Stg. Evenementen America Overdracht stichting (navraag) Hay 31-01-22 V 

2 Reconstructie Wouterstraat GS Attentietegels en M. Rongenstraat Marco 31-01-22 V 

3 Hondenpoep in bladkorven Navraag bij gemeente voor attentie Ellen 31-01-22 V 

4 Presentatie participatieavond Doorsturen aan dorpsraad Marco 31-01-22 V 

5 Wegdek Kabroekstraat Doorgeven aan de gemeente Ellen 31-01-22 V 

 
01. Opening en berichten van verhindering 
Welkom allemaal in deze video-vergadering via MS Teams. 

Afmeldingen zijn binnen van Peter, Mariet en Jac. Frenk sluit later aan. 
 

02. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 
Piet geeft aan dat het haagje op de hoek van de Gerard Smuldersstraat en de Pastoor 

Jeukenstraat nabij fam. Steeghs erg slecht is en aan vervanging toe is. Marco geeft aan dat 
dit bij renovatie van de Wouterstraat en Gerard Smuldersstraat meegenomen wordt. 
Marco: We hebben een waardecheque ontvangen van de Dagwinkel ter grote van € 148,50 

ivm gespaarde munten. Dit geld zal ingezet worden voor een groenproject in America. Allen 
bedankt voor de gulle gift. 

Ellen: Stichting Evenementen America is een stichting waarin jongeren van Knuffelbeer zitting 
hebben. De jongeren hebben de stichting voor hun werkzaamheden niet meer nodig en willen 
uit deze stichting stappen. Er wordt bekeken of de stichting door anderen overgenomen kan 

worden (bv Americaanse Quiz), of dat deze teruggegeven wordt aan de dorpsraad. Mede door 
invoeren UBO bij KVK heeft dit enige haast. Er wordt contact opgenomen met leden van de 

Americaanse Quiz (Hay M.) 
 
03. Verslag 15-12-2021 

-D66 en Groen Links moet zijn D66/Groen Links 
- Verslag wordt verder goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 

 
04. Ingebrachte agendapunten 
- Wonen in America; 

Op 20 december heeft een digitale participatieavond plaatsgevonden over o.a. de 
bouwmogelijkheden op de locatie tussen de Wouterstraat en Kerkbosweg, fase 2. Hierbij 

waren 46 mensen aangemeld. Wensen zoals voldoende groen, veiligheid, spelen en een 
doorsteek naar Het Kerkbos werden aangegeven. Er blijkt vraag te zijn naar koop- en 
huurwoningen, voor starters, doorstromers en senioren. Heel divers dus. Bureau Verbeek 

gaat met deze inbreng aan de slag en gaat een eerste ontwerp maken voor dit gebied. Half 
februari verwachten ze een terugkoppeling te geven, waarna de gemeente de nodige verdere 

stappen kan zetten qua vergunningen ed. De deelnemers aan deze bijeenkomst zullen ook op 
de hoogte gehouden worden. Bij de werkgroep Wonen/Bouwen in America hebben zich op dit 
moment zo’n 15 mensen aangemeld voor mogelijke CPO-bouw, zoals eerder gedaan is. Zij 

blijven hiervoor dan ook in gesprek met de wethouder, betrokken ambtenaren en Bureau 
Verbeek om hiermee aan de slag te gaan en om de voortgang ook te waarborgen. 

Op 22 februari komt hier een vervolg op. 
 
Op 27 januari zal het Dorpsplan Wonen besproken worden met de gemeente, dit mede na 

aanleiding van de woonenquête die onlangs heeft plaatsgevonden. 
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- Mestverwerkingsbedrijf Willems; geen nieuws te melden, actie ligt bij de burgermeester.  

Huub geeft aan dat er veel minder overlast is sinds het opruimen van het mestbassin, sluiting 
van de deuren en gebruik van de luchtwassers. 
 

- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  
Aannemer HWC zal het project uit gaan voeren. Zij zijn nu bezig met het bestellen van 

materialen ed. Het faseringsplan voor de werkzaamheden is deze week goedgekeurd. 
Binnenkort zullen de aanwonenden uitgenodigd worden voor een informatieavond, waarna 
begonnen zal worden met de uitvoer. 

 
- Geluidschermen langs het spoor;  

Binnenkort zullen de geluidsmeters van het RIVM naar America komen. Deze worden 
opgehangen door enkele vrijwilligers. Het college heeft het gewenste plan ook goedgekeurd 

en dit medegedeeld aan de werkgroep, middels een brief bij de aanwonende en via een 
persbericht. 
 

- Dorpscoöperatie America;  
Jac heeft een mail gestuurd inz. een verzoek tot spoedige overdracht naar America Left. 

Hay vult aan dat America Left erg verheugd was met de prioriteitsgelden van de dorpsraad en 
van de Rabobank. 
 

- KODE (Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit); 
Frenk geeft aan dat de gemeenteraad de focus legt op de mogelijkheden waar nu de minste 

weerstand ligt. Er worden verder 2 nieuwe verdeelstations gebouwd door Enexis op de 
gemeentegrens van de gemeente Horst ad Maas en Venray (t.h.v. grens met Ysselsteyn). 
Huub vraagt of het bekend is wat er gaat gebeuren met de grootgebruikers Toverland/ 

Equestrian Park de Peelbergen en de Schatberg, zijn daar verdere afspraken mee gemaakt? 
Frenk geeft aan dat hier geen focus op ligt. Er wordt nu gezocht naar het meest geschikte 

gebied voor aanleg van zonneweides. 
 
- Verkeer in America; 

Wouterstraat en Gerard Smuldersstraat (nabij school) gaat op de schop. De uitvoerende 
aannemer is Vissers-Ploegmakers. Hay M. vraagt of er bij de werkzaamheden rekening 

gehouden kan worden met de attentie tegels (deze hebben destijds veel geld gekost) en 
verder vraagt Hay hoe ver de werkzaamheden uitgevoerd worden. Wordt ook de aansluiting 
bij de Meister Rongenstraat meegenomen? Het zou mooi zijn als deze aansluiting gelijktijdig 

uitgevoerd wordt. E.e.a. wordt doorgegeven. 
Het wegdek van de Kabroekstraat is erg slecht op plaatsen. Ellen geeft dit door. 

 
-Dorpsradenoverleg. 
Heeft niet plaatsgevonden ivm corona. 

 
05. Ingekomen en uitgaande stukken 

De stukken zijn door iedereen ontvangen.  
 
06. Rondvraag 

- Hay M. Er worden vaker stukjes gezet in het Peelklokje in het Pools, dit in verband met 
overlast hondenpoep. Er worden vaker hondenpoepzakjes in de bladkorven gegooid ipv bij 

restafval. Navragen bij gemeente of er een mogelijkheid bestaat om dit bij deze bladkorven 
ook in de Poolse taal te verduidelijken. Ellen vraagt dit na. 

- Hay E. vraagt of de info over de woningavond terug te zien is. Lisa meldt dat dit niet terug 
te kijken is, maar dat er wel een presentatie is, deze zal doorgestuurd worden naar Hay. 
- De vergadering van 16 maart wordt verplaats naar 23 maart i.v.m. verkiezingen. 

- Lisa meldt zich af voor de volgende vergadering. 
 

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


