Verslag vergadering dorpsraad America
d.d. 23-01-2008
DORPSRAAD
AMERICA
p/a G.Vogelzangs
G. Smuldersstraat 36
5966 NT America
Tel.:077 464 9010
e-mail
dorpsraad@americaweb.nl

Genomen besluiten:

Aanwezig: Hay Engels(vz), Marco Hesp, Mien Klaassen, Geert
Vogelzangs, Ellen Jacobs, Wiel Berden, Hay Mulders(adv), Frank
ten Doeschate, Dorien Mulders, Jac Kleuskens.
Afgemeld: Nico Vermeer
Aantal personen aanwezig: 10
Notulist: Ellen Jacobs

Criteria toekenning prioriteitsgelden
Goedgekeurd jaarverslag 2007

Actielijst:

Aanvraag subsidie bij de gemeente t.b.v.
Eetpunt America
Navraag stand van zaken onderhoud
trapveldje

1. Opening en berichten van verhindering.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda.
Toevoegen aan agenda: jaarverslag 2007, aanpassing kruising spoorwegovergang,
aanvraag prioriteitsgelden door stichting gemeenschapshuis en eetpunt America.
3.

Verslag vorige vergadering d.d. 12-12-2007
Vaststellen verslag 14-11-2008
Opmerkingen:
* Aanspreekpunt van Eetpunt America is Monique Plaisier.
* Vrije markt; bij de werkgroep Ald America heeft 1 vereniging zich aangemeld om de
vrije markt in 2008 mee organiseren.
Beide verslagen worden goedgekeurd en Ellen wordt bedankt voor de samenstelling.

4. Ingekomen en uitgaande stukken.
Enkele stukken worden nog nader behandeld in de vergadering:
* Binnen de dorpsraad zijn 2 verzoeken binnengekomen voor aanvraag van
prioriteitsgelden; door stichting gemeenschapshuis en van werkgroep Eetpunt America.
* Er is een brief van de gemeente binnengekomen betreffende instemming voorontwerp
buitengebied. Wiel bekijkt dit verder hij heeft hierover nog meer stukken.
Hay M geeft aan dat in de ruimte van bibliotheek veel informatie te halen is van de
gemeente Horst aan de Maas, zoals Burap, bestemmingsplan e.d.
* Opmerking ontvangen van de gemeente betreffende de communicatie. Hoe de
communicatie gemeente Ædorpsraad, en dorpsraad Ægemeente goed / beter kan
verlopen. Conclusie is dat; de communicatie via het secretariaat en medewerker
dorpsraden moet verlopen. Bij actiepunten komt het antwoord nadat de leden van de
dorpsraad instemde met een te nemen actie.
* Meanderen Kabroeksebeek; er is een rondleiding in Roggel, staat gepland voor vrijdag
25-01-2008; Wiel, Marco, Mien en Piet gaan hierheen.
* Uitnodiging van Dhr. Frissen Gouverneur Limburg ontvangen om aanwezig te zijn in
het Provinciehuis te Maastricht op 18-01-2008, Rowwen Heze ontvangt dan het
ereteken “Limburger van Verdienste”; Geert en Frank zijn als vertegenwoordigers van
de dorpsraad hierbij aanwezig geweest.
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* Verzoek bij Veolia neergelegd hoe de ervaringen zijn met het gebruik van de belbus,
Veolia heeft op dit verzoek nog geen reactie gegeven.
* Mail van Tim Camps over het trapveldje, deze is in zéér slechte staat.
Aan de gemeente zal gevraagd worden wat de status m.b.t. het onderhoud van het
trapveldje is.
* Uitnodiging ontvangen voor 30-01-08, betreft informele ontmoeting tussen de
gemeente Horst aan de Maas en gemeente Arcen Velden, vertegenwoordigers van de
dorpsraad zijn uitgenodigd om nader kennis met elkaar te maken, dit zal plaatsvinden
op de Maashopper, Mien en Frank zullen hierbij aanwezig zijn.
5.

Bespreking richtlijnen voor toekenning prioriteitsgelden door
dorpsraad America
Er zijn richtlijnen opgesteld die kunnen helpen om verzoeken voor prioriteitsgelden wel
of niet toe te kennen. Maar de uiteindelijke beslissing komt van de gemeente.
Deze richtlijnen worden akkoord bevonden door de dorpsraad.
6. Aanvraag prioriteitsgelden door Stichting gemeenschapshuis America
Stichting gemeenschapshuis vraagt om een bijdrage in de kosten voor onder andere het
aanpassen van de kleine zaal, reparatie van het klein plat dak en de vervanging van het
toneelgordijn.
Volgens de dorpsraad richtlijnen komen normale exploitatiekosten niet in aanmerking
voor subsidie. Na discussie is de vergadering het eens dat er eerst naar andere fondsen
gekeken moet worden. Als blijkt dat de stichting niet via fondsen de middelen kan
krijgen, zal er door de dorpsraad een verzoek worden gedaan bij de gemeente voor het
beschikbaar stellen van prioriteitsgelden. Dit is dan voor de aanschaf van een
toneelgordijn.
7. Verzoek voor prioriteitsgelden door werkgroep Eetpunt America.
Zij vragen prioriteitsgeld voor aanschaf van materiaal zoals; porselein, schalen, bestek
e.d. Na discussie blijkt dat; met het geld wat beschikbaar wordt gesteld uit de subsidie,
2 jaar de kosten voor het huren van de service gedekt kan worden. Als na verloop van
tijd blijkt dat er voldoende draagkracht is voor het Eetpunt, kan een nieuw verzoek
gedaan worden om alsnog in aanmerking te komen voor prioriteitsgelden. Er zal bij de
gemeente een verzoek worden ingediend om € 400 beschikbaar te stellen uit de Fonds
voor Kleinschalige Leefbaarheidprojecten.
8. Evaluatie Oud en Nieuw.
Hoe zijn de ervaringen?
School heeft gereageerd dat ze blij waren dat er bijna geen vernielingen zijn geweest,
behalve dan dat de brievenbus vernield werd.
In het dorp zijn er diverse verkeersborden vernield, verder wordt er in de vergadering
gemeld dat het vuurwerk zeer zwaar is.
Aan de Graafsebosweg is de nieuwe vuilnisbak vernield.
Al met al vallen de vernielingen mee.
9. Evaluatie kerstboom inzameling
Piet Swinkels was gevraagd om hierbij aanwezig te zijn. Omdat Piet niet aanwezig is
wordt dit punt niet verder behandeld.
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10. Organisatie balgooien
Dorien en Frank hebben de organisatie geregeld, alle getrouwde stellen zijn benaderd,
er zullen 5 paren gooien, deze activiteit vindt plaats op 10 februari 2008.
11. Lopende zaken / mededelingen
Mien is gekozen in het platform van de WMO.
Club van de toekomst; Marco geeft een korte toelichting; er is weer een vergadering
met de werkgroep accommodatie geweest. Er is een presentatie gehouden waar ook
aanwezig waren wethouder Dinghs en Peter Peeters van de gemeente, de wethouder
heeft aangegeven dat tot 2010 zeker geen geld beschikbaar is om te besteden aan de
bouw van een accommodatie met betrekking tot de club van de toekomst. De gemeente
wil wel in de toekomst een 3e sporthal bouwen, de locatie hiervan is nog niet bekend.
31 maart 2008 is weer een vergadering gepland van de club van de toekomst.
Hondentoiletten zijn geplaatst in december 2007, graag tekst in het peelklokje
aanpassen om gebruik van hondentoilet te stimuleren. Het is nog niet bekend wat de
ervaringen met betrekking tot het gebruik van de hondentoiletten zijn
Hay E: 29 december 2007 is er een interview met diverse dorpsraden geweest op radio
Reindonk over het jaar 2007, echter de tijd voor dit interview was veel te kort.
12. Jaarverslag 2007
Hay E. heeft dit verslag gemaakt en wordt bedankt voor de heldere vastlegging hiervan.
Dorien heeft een vraag betreffende de slogan op de borden die in het dorp worden
geplaatst, wanneer wordt dit gerealiseerd? Jac Poels is hier volop mee bezig.
13. Kruising spoorwegovergang/Zw. Pl.
Net voor deze vergadering is er overleg geweest met Roel de Jong van de gemeente,
over de aanpassing van de kruising spoorwegovergang / Zw.Pl. Griendtsveenseweg
In het voorjaar van 2008 zal volgens de gemeente de kruising aangepast zijn. Op de
volgende vergadering zal Roel de plannen toelichten.
Jac Kl. geeft aan dat hij gelezen heeft dat de minister de treinen met 20 km/u harder
wil laten rijden. Dit zal nog meer geluidsoverlast veroorzaken, Jac heeft nu de
geluidsoverlast gemeten van de treinen, de decibellen die door hem gemeten zijn liggen
tussen de 90 en 135 decibel.
14. Rondvraag.
Hay M.: vraagt helpers voor het inrichten m.b.t. Turfstekerspad; is er interesse om
mee te werken? Er moeten nog paaltjes geplaatst worden en verdere kleinere
werkzaamheden waar mankracht voor wordt gevraagd. In maart 2008 wordt gestart
met de uitvoering hiervan. Frank en Marco geven zich alvast op om mee te helpen.
Streefdatum opening Turfstekerspad is 1 mei 2008.
Wandelroute zal aangegeven worden door plaatjes op paaltjes dit gebeurd in
samenwerking met het Horster landschap die dit centraal regelt.
Mien: Beslissing bestemmingsplan buitengebied wordt dit al voor 23 februari genomen?
Volgens de vergadering is dit niet zo.
Mien stuurt nog een mail rond over het dorpsradenoverleg in februari.
15. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering.
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