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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. 23-03-2022 
 

 

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

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Frenk Peeters, Mariet 
Roelofs 
Gasten: Luuk Haegens, Wiel vd Munckhof, Geert Vogelsangs 

Afwezig m.k.:, Peter van Berlo 
Afwezig z.k.:  

Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Kinderraadleden Uitnodigen voort Opschoondag Lisa 26-03-22 V 

2 Dorpsplan Wonen America Reageren op concept Iedereen 31-03-22 V 

3 Appgroep Dorpsraad Aanmaken Appgroep Marco 31-03-22 V 

4      

5      

 
 

01. Opening en berichten van verhindering 
Welkom allemaal bij deze dorpsraadvergadering. 

Afmeldingen zijn binnen van Peter van Berlo. 
 

02. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 
- De Kinderraadleden, met Saar en Sjeng, zijn op 16 februari weer bij elkaar geweest en zij 

hebben allemaal hun plannen op het gebied van verkeer, milieu, pesten, vandalisme en 

speeltuinen gepresenteerd. De beste plannen zullen op 20 april aan de burgemeester en 
wethouders voorgelegd worden. Hopelijk worden die daarna dan ook uitgevoerd. 

Lisa vraagt hoe deze jongeren betrokken kunnen worden bij de Opschoondag; voorstel is 
om hen hiervoor rechtstreeks te benaderen. 

- De dorpsraadvergadering van woensdag 20 april is verplaatst naar dinsdag 26 april. Dit 

i.v.m. de geplande Dorpsdialoog over de gemeentelijke subsidies op die dag in Aan de Brug. 
 

03. Verslag 16-02-2022 
Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 

04. Ingebrachte agendapunten 
- Wonen in America; 

Op 22 februari vond de 2e participatieavond plaats in De Bondszaal als vervolg op de 1e avond 
van 22 december. De eerste schetsontwerpen werden gepresenteerd worden door Bureau 
Verbeek, waarin de suggesties en ideeën van de 1e avond in verwerkt waren. Dit zal de basis 

zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied tussen de Wouterstraat en Kerkbosweg.  
 

De werkgroep Wonen/Bouwen in America heeft vorige week het plan besproken met Jules 
Toebosch van de gemeente en haar visie gegeven. Enkele details in het schetsontwerp zullen 
aangepast gaan worden, ook n.a.v. reactie op de participatieavond en de werkgroep mag het 

bouwen van Tiny Houses in America ook gaan onderzoeken. Verder is er weer op 
aangedrongen om snel te kunnen gaan beginnen met bouwen.  

 
Er zijn al enkele suggesties binnen voor een nieuwe naam voor deze “buurt”. Suggesties zijn 
nog altijd welkom, zodat we hier een keer een keuze uit kunnen gaan maken. 

Er wordt een oproep in het Peelklokje geplaatst voor het verzinnen van een naam voor de 
buurt tussen de Wouterstraat en de Kerkbosweg. 

 
Op 22 maart hebben we antwoord gekregen op de reactie die wij hebben gestuurd op het 
eerste concept Dorpsplan Wonen America. 

Iedereen kan hierop reageren en dan zullen we een reactie terug geven aan de gemeente. 
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- Mestverwerkingsbedrijf Willems;  
Onlangs heeft onze burgemeester ons geïnformeerd over de stand van zaken. Hij is nog 
steeds in gesprek en op zoek naar een minnelijke oplossing voor alle partijen. 

Huub geeft aan dat het jammer is dat we zelf naar een antwoord moeten vragen van de 
burgemeester. 

 
- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg;  
Aannemer HWC is sinds 21 februari begonnen met de aanleg van dit fietspad. Men is nu bezig 

vanaf de Reindonkerweg tot aan de Tongerloseweg. Daarna zal er richting America aangelegd 
worden.  
 
- Geluidschermen langs het spoor;  

Het kernteam zal op 19 april weer een vervolggesprek hebben met de wethouder en 
ambtenaar over de stand van zaken en de voortgang.  
 

De geluidsmeters van het RIVM zijn allemaal aangesloten en functioneren. Op 31 maart zullen 
de deelnemers samen met de mensen van het RIVM bij elkaar zitten om het verdere 

onderzoek verder vorm te geven. 
 
- Dorpscoöperatie America;  

Onlangs zaten alle vertegenwoordigers van alle clubjes van de dorpscoöperatie bij elkaar 
samen met het bestuur van America Left om het vervolg samen te bespreken. De 

dorpscoöperatie valt voortaan onder de Vitaliteitscoöperatie America Left. Alle gebruikers van 
de dorpscoöperatie gaan mee over naar America Left. 
 

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

beginnen. Riolering zal vernieuwd worden, net als het wegdek in een nieuwe vormgeving.  
De klankbordgroep met bewoners uit de straten is intensief betrokken bij de plannen.  
Huub geeft aan dat er een trottoir komt op de Nusseleinstraat vanaf huisnummer 38 tot aan 

Hoebertweg 4a. Dit is inmiddels door de gemeente bevestigd. 
 

- Dorpsradenoverleg. 
Op 11 april zal het volgende dorpsradenoverleg plaatsvinden.  
 

- Jeugdoverleg 
De voorbereidingen voor de Koningsspelen zijn in volle gang. Deze zijn op vrijdag 22 april. 

Op 23 mei vindt het volgende Jeugdoverleg plaats. 
 
- Balgooien 

Op zondag 6 maart vond het Balgooien weer plaats. De 5 pasgehuwden stellen vonden het 
leuk om mee te doen en de vele toegestroomde kinderen (± 50) misschien nog wel meer. L1 

maakte opnames van deze traditie welke ’s avonds bij het nieuws te zien waren. De dag erna 
was het onderwerp ook te zien op NOS Regionieuws en het Jeugdjournaal.  
 

- 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? Op dit moment hebben zich 22 personen 
aangemeld om mee te helpen. De Kinderraadsleden worden ook nog gevraagd. 

 
- Nieuw huurbeleid Aan de Brug 
Geert geeft aan dat het huurbeleid van Gemeenschapshuis Aan de Brug onlangs aangepast is. 

Er zijn nu uniformele tarieven afgesproken voor alle gebruikers, ook voor de dorpsraad. 
 

05. Ingekomen en uitgaande stukken 
De stukken zijn door iedereen ontvangen.  
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06. Jaarverslag 
Jaarverslag wordt (gezien de tijd) in de volgende vergadering besproken. 

 
07. Financieel Jaarverslag 

Marco geeft een presentatie van het financieel jaarverslag. 
Marco wordt bedankt voor de duidelijke uitleg en goede vastlegging. 
Kascommissie Hay E. en Peter van Berlo hebben alles gecontroleerd en alles is goedgekeurd. 

Lisa zal volgend jaar plaats nemen i.p.v. Hay. 
 

08. Rondvraag 
- Hay E.: Hay is de volgende vergadering afwezig. 

- Luuk: Is het een idee om een dorpsraad app aan te maken. Marco geeft aan dat er een app 
bestaat voor het bestuur. Marco gaat een app aanmaken en een ieder toevoegen. 

- Wiel vond het wel interessant om de vergadering bij te wonen.  

Ook voor de volgende bijeenkomst ben je weer van harte welkom Wiel! 
 

 
09. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:09 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng.  


