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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. 16-02-2022 
 

 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Huub Geuijen, Peter van 
Berlo 

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Frenk Peeters, Mariet 
Roelofs 
Gasten: Luuk Haegens, Piet Swinkels 

Afwezig m.k.:, Ellen Jacobs, Lisa Reintjes, Jac Thijssen,  
Afwezig z.k.:  

Notulist: Marco Hesp 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Omleidingsroutes Hoebertweg Plaatsen op onze social media Marco 21-02-22 V 

2 Geluidsschermen Onderzoek normen bezonning Gemeente 31-03-22  

3 Balgooien PR op onze social media Marco 01-03-22 V 

4      

5      

 
 

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

Afmeldingen zijn binnen van Ellen en Lisa. 
 

02. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 
- Peter van Berlo en Lisa Reintjes zijn onlangs ook officieel lid geworden van onze dorpsraad. 
- Onlangs heeft de gemeente het duidingsbord gehangen voor ’t LaefHoês en het 

Verzetsmonument aan de Griendtsveenseweg. 
 

03. Verslag 19-01-2022 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 

04. Ingebrachte agendapunten 
- Wonen in America; 

Op 22 februari vindt de 2e participatieavond plaats in De Bondszaal als vervolg op de 1e avond 
van 22 december. Dan zal er een eerste schetsontwerp gepresenteerd worden door Bureau 
Verbeek, waarin de suggesties en ideeën van de 1e avond in verwerkt zijn. Dat zal dan de 

basis gaan worden voor de verdere ontwikkeling van het gebied tussen de Wouterstraat en 
Kerkbosweg. En nu dit gebied ontwikkeld wordt zijn we ook op zoek naar een nieuwe naam 

voor deze “buurt”. Suggesties zijn welkom bij ons, zodat we hier een keer een keuze uit 
kunnen gaan maken. 
 

De werkgroep Wonen/Bouwen in America blijft er op aandringen dat we snel kunnen beginnen 
met bouwen in America. Onlangs is ook de wethouder samen met enkele raadsleden zelf 

langs geweest (dorpentoer) om de locatie te bekijken. Enkele mogelijke extra bouwlocaties 
zijn toen ook besproken. Speciale aandacht is bijvoorbeeld ook gevraagd voor het bouwen 
van Tiny Houses in America. 

 
Op 27 januari is het Dorpsplan Wonen besproken met de gemeente na aanleiding van de 

woonenquête die onlangs heeft plaatsgevonden. Het verslag hiervan is doorgestuurd. 
 
- Mestverwerkingsbedrijf Willems;  

Het RUD is voornemens weer dwangsommen op te leggen na vermeende misstanden bij dit 
bedrijf. E.e.a. wordt nog uitgezocht. De burgermeester is nog steeds in gesprek en op zoek 

naar een minnelijke oplossing voor alle partijen. 
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- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  

Op dinsdag 15 februari heeft aannemer HWC samen met de gemeente de plannen en 
planning van de aanleg toegelicht. Vanaf 21 februari start (eindelijk) de aanleg daadwerkelijk. 
De Hoebertweg zal enige tijd (tot na de bouwvak) afgesloten zijn. De omleidingsroutes zullen 

duidelijk kenbaar gemaakt worden, ook op onze de social media. Aanwonenden hebben de 
contactgegevens van de aannemer gekregen om zaken te kunnen melden of vragen. 

 
- Geluidschermen langs het spoor;  
Het beroepschrift bij de Raad van State is ingetrokken, omdat het plan gewijzigd is naar de 

wens van America. 
 

Het Kernteam heeft gisteren nog een overleg gehad met de wethouder en ambtenaar over de 
voorgang. Het vorige ontwerpplan is van de baan, het nieuwe ligt nu ter inzage. Er zal een 

afspraak gemaakt gaan worden met Prorail voor de materialisatie van de schermen. Zorgen 
worden nog wel gemaakt over de trillingen. Uiteraard zal de werkgroep dit blijven aanhalen. 
Op 8 maart wordt dit onderwerp ook in de gemeenteraad behandeld. 

 
In het weekblad van Deurne stond onlangs een verontrustend bericht over toenamen van 

overlast na plaatsing van geluidsschermen. De werkgroep is hiervan op de hoogte en zal dit 
ook bespreken met Prorail. En verder zijn er ook zorgen over de bezonning van enkele 
woningen als er geluidsschermen zonder transparantie geplaatst worden. Hier zijn wettelijke 

normen voor. Dit gaat onderzocht worden. De werkgroep hoopt op maatwerk voor iedereen. 
 

Vorige week zijn de geluidsmeters van het RIVM gearriveerd in America komen. Een heel 
aantal meters zijn al opgehangen door enkele vrijwilligers. Vandaag zijn hier ook opnames 
van gemaakt door L1 en het komt morgen ook in de krant. 

 
- Dorpscoöperatie America;  

Binnenkort zitten de vertegenwoordigers van alle clubjes van de dorpscoöperatie bij elkaar 
samen met het bestuur van America Left om het vervolg samen te bespreken. 
 

- KODE (Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit); 
De gemeente is nu aan zet. De klankbordgroep komt niet meer bij elkaar. 

 
- Verkeer in America; 
Vanaf 25 april zal de reconstructie van de Wouterstraat en Gerard Smuldersstraat gaan 

beginnen. De klankbordgroep met bewoners uit de straten is intensief betrokken bij de 
plannen. Men hoopt voor aanvang van het schooljaar klaar te zijn. 

 
-Dorpsradenoverleg. 
Heeft niet plaatsgevonden ivm corona. 

 
- Jeugdoverleg 

Binnenkort zal de eerste vergadering i.v.m. de Koningsspelen plaats gaan vinden. Deze zijn 
op vrijdag 22 april. 
 

- Balgooien 
De organisatie is weer opgepakt, Huub en Marco hebben contact gehad met diverse (bij ons 

bekende) pasgetrouwden stellen. Op dit moment hebben we 5 echtparen op de lijst staan.  
1. Maarten & Anita Keijsers-Manders - Hoebertweg 1 

2. Jan & Tonny Verhaard-Daams - Caeciliahof 6 
3. Hans & Jill Derix-Vullings - Ceaciliahof 5 
4. Ruud & Ilona Weijs-Van de Vin - Dissel 9 

5. Gertjan & Monique van Oorschot - Kerkbosweg 35 
 

Marco zorgt nog voor de nodige PR.  
Om 11.00 uur start we met Balgooien. 
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- Opschoondag America 

Op 26 maart organiseren we weer een Opschoondag in America. Lisa heeft de nodige stappen 
hiervoor alweer gedaan. Wie helpt er ook mee? 
 

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

- Op 3 juni zal de officiële opening plaats vinden van het schoolplein. 
 
06. Rondvraag 

- Hay: Onze Kinderraadsleden zijn druk doende en hebben al wat plannen voor het 
skatebaanterrein. Zij willen dit de volgende vergadering wel weer toelichten. 

- Hay: America Left zullen de ontvangen prioriteitsgelden goed inzetten. 
- Frenk: We maken ons zorgen om het toenemend druggebruik, met name onder jongeren tot 

30 jaar, ook hier in America. Communicatie voor de handel hierin gebeurd veelal via de app 
Telegram is bekend. De gemeente (burgermeester) is hiervan op de hoogte. Er vinden hier 
ook al gesprekken over plaats. Alertheid hierin is geboden. 

- Huub: Voetgangers (met kinderwagens) of scootmobielen hebben nu vanaf de 
Nusseleinstraat en Kabroekstraat geen veilige oversteekplaats (en verbinding met) de 

Hofweg en Hoebertweg. Een aantal buurtbewoners hebben hier al een melding voor 
gemaakt bij de gemeente en een gesprek gehad. De dorpsraad beaamd deze onveilige 
situatie en verneemt graag de ontwikkelingen hierin. 

- Marco: Drempelopgang Hofweg is slecht, bewoners hebben dit zelf al gemeld. 
 

 
07. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21:32 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng.  


