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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. 22-06-2022 
 

 

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

Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Frenk Peeters 
Gasten: Piet Swinkels 
Afwezig m.k.:, Mariet Roelofs , Luuk Haegens 

Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 

 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 

1 Flexwoningen Deelname werkgroep Lisa, Huub, Hay  30-06-22 V 

2 Veilige fietsverbinding Lorbaan Aansluiten bij vergadering Marco 30-06-22 V 

3 Café Integracja Contact met heer Philipsen Hay M. 30-06-22  

4 Glasbak Doorverwijzen naar gemeente Hay M. 30-06-22  

5 Prioriteitsgelden Volkstuinen Navraag voor verhoging Marco 30-06-22 V 

6 Pannakooi op trapveldje Terugkoppeling met Negen Hay M. 30-06-22  

 

01. Opening en berichten van verhindering 
Welkom allemaal bij deze dorpsraadvergadering. 
Afmeldingen zijn binnen van Mariet en Luuk. 

 
02. Mededelingen / Ingebrachte agendapunten: 

- 
 
03. Verslag 18-05-2022 

Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 

04. Omgevingsdialoog flexwoningen  
Voorafgaand aan deze dorpsraadvergadering waren we aanwezig bij een omgevingsdialoog 

over mogelijk komst van flexwoningen in America. Het gaat hierbij dan om tijdelijke woningen 
voor woningzoekenden die met spoed op zoek zijn naar een woning. Dat zijn starters, 
studenten, mensen die in scheiding liggen, arbeidsmigranten die zich hier blijvend willen 

vestigen en statushouders. 
Werkgroep wordt gevormd, hierin nemen plaats Lisa, Huub en Hay en leden van de 

werkgroep Wonen in America. 
 
05. Lopende zaken 

- Wonen in America 
De afgelopen weken heeft de verdeling en verloting van de vrijstaande woningen (4) en 

tweekappers (10), (inclusief de levensloopbestendige woningen) plaatsgevonden voor het 
gebied Aan de Kerkenbos. Op dit moment wordt er getekend aan de exacte verkaveling (qua 
afmetingen) zodat het gebied efficiënt ingericht kan worden. Deze toekomstige bewoners 

kunnen zich nu oriënteren op de mogelijke bouwstijl voor hun woning. 
Er is onlangs ook een gesprek geweest met een aannemer die appartementen bouwt in kleine 

dorpen, dit samen met 4 mogelijke kandidaten hiervoor. Binnenkort gaat de groep hiervoor 
op locatiebezoek om zo’n een dergelijke woning te bekijken. 
 

- Mestverwerkingsbedrijf Willems 
Geen nieuws meer vernomen vanuit de gemeente. Huub meldt dat het bedrijf in november 

twee dwangsommen opgelegd heeft gekregen. 
 
- Fietspad (Greenport Bikeway) Hoebertweg/Spoorweg 

De eerste fase (van Reindonkerweg tot Tongerloseweg) is afgerond. Onlangs is men 
begonnen met het gedeelte tot aan onze dorpskern. Dit werk zal zeker nog tot medio 

september duren. Zo lang zal de Hoebertweg ook afgesloten blijven. 
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- Geluidschermen langs het spoor  

Het nieuwe ontwerpplan (3 en 1 meter) is goedgekeurd. Hier kan nog tegen in beroep worden 
gegaan tot 19 juli. Daarna zal gesproken gaan worden over de materialisatie van de 
schermen. Helaas hebben we nog steeds geen antwoorden op onze vragen over de 

(gedeeltelijke) transparantie van de geluidsschermen.  
 

- Geluidsonderzoek RIVM 
Kirsten Vegt van het RIVM is de vervangster van Wiki Dijkstra. Zij zal het onderzoek verder 
leiden en binnenkort ook een keer contact gaan leggen de deelnemers voor het vervolg van 

het onderzoek. 
Hay meldt verder dat er contact is geweest met RIVM voor onderzoek naar de trillingen, dit 

wordt nog bekeken door het RIVM. 
 

- Dorpscoöperatie America / America Left 
Het bestuur van America Left heeft Dorpscoöperatie America overgenomen. Verder gaat 
America Left beginnen met het aanbieden van WMO taken, maar daar wachten ze nog voor 

op groen licht van de gemeente. Zoals het er nu naar uitziet wordt er gestart met het 
aanbieden van huishoudelijke hulp. Proteion is de achterwacht indien America Left niet kan 

leveren en wordt dus een partner in deze. 
Verder is er een sollicitatiegesprek geweest met een potentiële nieuwe (extra) 
dorpsondersteuner. Verbinding maken met gemeenschapszorg staat hierin centraal. 

Gemeente heeft zich voor 4 jaar garant gesteld. 
 

- Verkeer in America 
De reconstructie van de Wouterstraat en Gerard Smuldersstraat verloopt volgens plan. De 
eerste fase is klaar en men is al verder tot aan de Kerkbosweg aan het werk. Dit zou voor de 

Kermis klaar zijn. Het ziet er al mooi uit. 
Veilige fietsverbinding Lorbaan; het heeft even op de plank gelegen, maar hierin zijn 

gemeente Venray en Horst aan de Maas betrokken. De buurt/straat is in gesprek met de 
gemeentes en dit krijgt nog zeker een vervolg. Marco sluit bij het volgende gesprek ook aan. 
 

- Dorpsradenoverleg 
Op maandag 27 juni is het dorpsradenoverleg. Op de agenda staat o.a. de toelichting op de 

Woon-Zorgvisie en de heropening van Vliegbasis De Peel in Ysselsteyn. 
 
- Jeugdoverleg 

Op 23 mei vond het Jeugdoverleg plaats. Helaas waren er een heel aantal verenigingen 
afwezig. Toch was het een goed overleg. 

 
- Buurtcafé America 
In september zal er op een vrijdag Café Integracja (vanuit De Gezondste Regio) 

georganiseerd gaan worden. Hierbij is de uitdaging om de sociale cohesie tussen autochtonen 
en kennis- en arbeidsmigranten in deze regio verbeteren. Hay heeft hiervoor contact met de 

heer Philipsen. 
 
Ook zal er een Buurtcafé georganiseerd gaan worden met Veiligheid als thema. Dit zal samen 

zijn met en voor de leden van de KBO en Zij Vooruit. Hay meldt dat het waarschijnlijk 2 
avonden gaan worden. De politie en de Zorggroep zullen hierbij betrokken zijn. Het zal 

waarschijnlijk in november plaats gaan vinden. 
 

06. Ingebrachte agendapunten 
- Hondenspeelweide (prioriteitsgelden) 
De mogelijke locaties voor dit project worden op dit moment bekeken. De gemeente wil hierin 

wel meedenken, maar de uitvoer (bouw en onderhoud ed) ligt bij de initiatiefnemers. 
Hiervoor kunnen ze wel een vrijwilligersbijdrage ontvangen, welke aangevuld kan worden met 

prioriteitsgelden. Afhankelijk van de grootte van het uiteindelijke terrein kunnen de kosten 
bepaald worden. 
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- Staatsbosbeheer 

Willem Broeders van Staatsbosbeheer wil graag een keer bij een dorpsraadvergadering 
aansluiten. Voorstel is om een extra vergadering te houden en niet op de vergadering in juli. 
 

- Kermis 
Marco en Ine hebben alle kermisactiviteiten als andere jaren weer in gang gezet. Zo hebben 

we weer de Kermis Kleurplatenwedstrijd op maandag, de Straatkrijtwedstrijd op 
dinsdagmiddag en de Kermisloterij op woensdagavond. Daarbij zijn er ook weer 
Kermiskortingsbonnen gemaakt. Laten we weer hopen op een mooie Kermis dit jaar. 

 
- Trottoir Nusseleinstraat 

Onlangs heeft de gemeente, in opdracht van enkele buurtbewoners, het trottoir van de 
Nusseleinstraat is verlengd tot aan Hoebertweg 2. Dit ligt er nu mooi bij. 

 
- Komborden beschadigd 
Veel van onze komborden zijn beschadigd en bestickerd. De gemeente gaat hier na kijken. 

Het welkomstbord “Dát Stiët” aan de Hoebertweg is gestolen. Het U-profiel is behoorlijk 
beschadigd. Marco zal hier nieuwe voor bestellen. 

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

- Er wordt gezocht naar een extra laadpaallocatie in America. Deze zal waarschijnlijk komen 
op de Sjees. 

- Familie Van Dijck zou graag informatiebord willen hebben op de Raamweg (waar hun 
ouderlijk huis stond). Een mooi initiatief. Afgesproken is dat de kosten (± € 250 / € 300) 
gedeeld worden met de familie. Samen met Oud America wordt gekeken naar meerdere 

locaties die een informatiebord verdienen, zodat dit efficiënt ingekocht kan worden.  
- Er ligt vaak veel kapot glas bij de glasbak bij de kerk. De bewoners worden verwezen naar 

gemeente om daar melding van te maken. Hay neemt geeft dit door. 
- Prioriteitsgelden elektra volkstuintjes; De rekening is € 334,67 hoger uitgevallen door de 

economische omstandigheden. De gebruikers van de volkstuin betalen ook een eigen 

bijdrage. De vergadering gaat akkoord met de betaling van de extra kosten via 
prioriteitsgelden, mits dit akkoord is door de gemeente. Marco vraagt dit na. 

 
08. Rondvraag 
- Hay E. vraagt of er nog nieuwe leden voor de dorpsraad benaderd zijn. 

- Peter vraagt wie contact onderhoud met Sandra inz. de hondenspeelweide. Marco heeft 
contact met de gemeente inz. de locaties en zal Sandra informeren. 

- Lisa is benaderd door Pim Beelen van ’t LaefHoês. Er is op 2 juli van 10.00 tot 12.00 uur een 
open dag in ‘t LaefHoês. Ook de dorpsraad is hiervoor uitgenodigd om mee te denken.  
Lisa gaat namens de dorpsraad hierheen. 

- Hay M. geeft aan dat er is een aanbod is geweest van een sportconsulent van Negen om een 
Pannakooi te plaatsen in het dorp. Misschien een optie om deze weer te plaatsen bij het 

trapveldje. Hay koppelt dit terug. 
- Ellen: dit is de laatste dorpsraadvergadering van mij en ben blij te kunnen melden dat Lisa 
mijn taak als secretaris overneemt. 

 
09. Afscheid Ellen Jacobs 

De voorzitter dankt Ellen voor haar jarenlange inzet voor het dorp in de dorpsraad. Vanaf 
maart 2006 neemt zij deel aan de dorpsraadvergaderingen, waarvan sinds april 2010 als 

secretaris. Een belangrijke functie natuurlijk in het contact met vooral de gemeente. Daarbij 
heeft ze in die jaren in diverse werkgroepjes gezeten en zich daarbij geweldig ingezet voor 
ons dorp. Ellen, onze hartelijke dank voor al die jaren van trouwe inzet in en voor America! 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22:55 uur de vergadering met dank voor ieders aandacht en inbreng.  
De afsluitende vergadering van 20 juli wordt gehouden in Het Peelmuseum om 19.30 uur. 
 


