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Inleiding 
 
Op 13 april 2011 presenteerde Dorpsraad America haar Dorpsplan America 
2011-2015 aan het College van Burgemeester & Wethouders tijdens de dorpsraadvergadering. In 
dit dorpsplan werden knelpunten, voorstellen, aandachtspunten en mogelijkheden per thema 
schematisch vastgelegd. Vervolgens werd er een prioriteitenlijst samengesteld, welke hieronder 
nog eens beschreven staat: 
 
1. Voorzieningen in America 
Bezorgdheid over het in stand houden van voorzieningen zoals Stichting Aan de Brug, de 
basisschool, dagopvang voor kinderen en senioren, de bibliotheek en locale ondernemers. 
Daarnaast de gewenste realisatie van een sporthal in combinatie met een oefenruimte van de 
fysiotherapie bij het Gezondheidscentrum. Daarvoor zijn ook geopperd: combinatie met een 
sportschool voor jeugd en met name ook ouderen, ruimte voor gymzaal basisschool, ruimte voor 
sportverenigingen als bijvoorbeeld de volleybal- en korfbalvereniging. 
 
2. Woningbouw   
Betaalbare woonvoorzieningen voor jeugd/starters, jonge ouders en ouderen.  
Behoefte aan meer sociale woningbouw/ huurwoningen. 
 
3. Verkeersveiligheid  
Onveilige toegangswegen naar en in het dorp, m.n. voor fietsers op o.a. Hoebertweg/spoorweg, 
Lorbaan, Meteriksebaan, Hofweg, Griendtsveenseweg, Nusseleinstraat en in de kern Meterik. 
Onveilige kruispunten in 60-km zone rond het dorp (m.n. OudePeeldijk/Kannegietweg, Oude 
Peeldijk/ Speulhofsbaan). Ook het kruispunt Schiksedijk/Kabroekstraat levert gevaarlijke situaties 
op. Denk ook aan de Spoorweg/Stationstraat in Hegelsom. 
 
4. Verkeersdrukte 
De verkeersintensiteit in het centrum van America is erg hoog. Er komt teveel doorgaand 
(vracht)verkeer door het dorp, m.n. over de Nusseleinstraat en spoorwegovergang. Dit leidt tot 
veel gevaarlijke en onwenselijke situaties, m.n. voor (schoolgaande) fietsers en ook voetgangers.  
 
5. Kabroeksebeek  
Realisatie plannen m.b.t. de Kabroeksebeek, zie plan Waterschap.  
Wensbeeld en inzet is om het gehele (verfraaiings)plan uit te voeren voor de kern America. 
 
Dorpsplanpunten die ook een hoge prioriteit verdienen van Dorpsraad America 
- Toeristische Fietsroutes (in en naar De Peel en Schadijkse Bossen) 
- Verlichting op fietspaden (Peelheideweg, Meteriksebaan) 
- Verharding paadje bij trapveldje naar Jong Nederland America en Tennisclub America  
  met verlichting 
- Gezondheidscentrum America 
- Parkeerproblemen in America 
- Groenvoorzieningen (Ondersteuning Groengroepen) 
- Gladheidbestrijding 
- Vacaturebank voor vrijwilligers in America 



VOORSTEL PROJECTEN. 
 
Wonen in America. 
Dorpsraad America is bezorgd over het feit dat er door Wonen Horst alleen nog huurwoningen in 
Horst, Sevenum en Grubbenvorst gebouwd worden, dus niet meer in de kerkdorpen. Dat is voor 
de ontwikkeling van ons dorp geen goede zaak. We vragen de  gemeente hoe zij daar tegenover 
staat en wat zij daar aan denkt te gaan doen. 
Daarnaast vragen we de gemeente om actief een BIEB-project (Bouwen in eigen beheer) te 
ondersteunen door kavels daarvoor aan te wijzen en geschikt te maken voor bebouwing. De 
woningbouw stagneert op dit moment omdat het perceel Aarts nog niet beschikbaar is en kavels 
aan de Lisdodde door de gemeenschap als minder geschikt gekwalificeerd worden. 
 
Verkeer en veiligheid. 
Door sluipverkeer van personenauto’s en vooral vrachtverkeer, ontstaat er veel overlast en 
gevaarlijke situaties in de kern van America, met name op de Nusseleinstraat en de Pastoor 
Jeukenstraat. Ook de toegangswegen naar America worden niet fietsveilig ervaren. Dit zijn een 
aantal punten die Dorpsraad America heeft ingebracht voor het GVVP, waarvan het rapport 
binnenkort verschijnt. Dorpsraad America vraagt de gemeente om gezamenlijk te bepalen waar de 
prioriteit moet komen te liggen. 
Tijdens de presentatie van het DOP is ook gesproken over het knelpunt bij de spoorovergang van 
de Nusseleinstraat. Door kleine aanpassingen kan daar op korte termijn al een veel veiligere 
situatie bereikt worden. 
 
Kabroeksebeek. 
Al een aantal jaren ligt er een concreet plan om de Kabroeksebeek in America te verfraaien. 
Hoofdverantwoordelijke in deze is het Waterschap Peel en Maas. We vragen de gemeente om 
Dorpsraad America actief te ondersteunen om zowel fase 1 als fase 2 uitgevoerd te krijgen. 
 
Participatie in leefbaarheid. 
- Met 2 vakantieparken in America, is recreatie een belangrijke economische pijler voor ons dorp 

en voor de gemeente Horst aan de Maas. Dorpsraad America is van mening dat er op het 
grondgebeid van America en voor een deel op de aangrenzende dorpen, meerdere 
mogelijkheden zijn voor fietsroutes, die een toeristische meerwaarde kunnen zijn voor de 
gehele gemeente. Dorpsraad America is bezig met uitwerking van ideeën en routes. Ze vraagt 
de gemeente om zorg te dragen voor uitvoering en financiering. 

- Dorpsraad America is van plan om een vrijwilligersvacaturebank in te richten. 
- Sinds het begin van 2011 zijn er een aantal mensen gestart met het onderhouden van het 

groen in hun eigen straat of buurt. Dorpsraad America heeft daarvoor actief mensen benaderd 
en opgeroepen door advertenties. Voor deze zogenaamde Groengroepen vragen wij een 
evenwichtige financiële vergoeding en voldoende middelen, zodat zij hun werk naar behoren 
kunnen doen. 

- Sinds dit voorjaar is bekend dat de bibliotheek in America verplaatst zal worden naar de 
basisschool en alleen voor kinderen toegankelijk is. Dorpsraad America wil graag dat de 
bibliotheek ook beschikbaar blijft voor volwassenen en daarover van gedachte wisselen met de 
gemeente en ideeën aandragen. 

- Dorpsraad America wil graag een betere toegankelijkheid voor mindervaliden van het 
Beukenhofje, door aanleg van een verhard pad langs de dierweide. 

- Er zijn weinig voorzieningen meer voor jeugdigen in America. Bij het trapveldje aan de Gerard 
Smuldersstraat zijn de laatste jaren een aantal toestellen bij de skatebaan verwijderd en niet 
teruggeplaatst. Dorpsraad America heeft een aantal voorstellen om deze plaats aantrekkelijker 
te maken voor de jeugd van America. 

 
Voor vaststelling, nadere toelichting en invulling van de projecten verwijzen we naar het  
Dorpsplan America 2011-2015. 


