Verslag vergadering dorpsraad America
d.d. 20-02-2008
DORPSRAAD
AMERICA
p/a G.Vogelzangs
G. Smuldersstraat 36
5966 NT America
Tel.:077 464 9010
e-mail dorpsraad@americaweb.nl

Aanwezig: Hay Engels(vz), Marco Hesp, Mien Klaassen, Geert
Vogelzangs Ellen Jacobs, Jac Kleuskens, Wiel Berden, Frank ten
Doeschate, Dorien Mulders, Hay Mulders(adv.),Lies de Swart, Betsie vd
Heijden, Grad vd Munckhof, Pieter Deters, Nico Vermeer, Nellie Tielen
Roel de Jong ( Gem.Horst a/d Maas), Piet Swinkels, Michel v. Rengs (21:30u)

Aantal personen aanwezig: 19
Notulist: Ellen Jacobs

Genomen besluiten:

Actielijst:
4. Navraag door Jac Kleuskens bedrag t.b.v. Eetpunt
5.slechte wegkanten Griendtsveenseweg
6.Overhangende takken Zw.Pl. weg

1. Opening en berichten van verhindering.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda.
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Verslag vorige vergadering dd 23-01-2008.
Verslag wordt, met dank aan Ellen, goedgekeurd.
Opmerkingen naar aanleiding verslag:
Blz. 1: bestemmingsplan buitengebied: Wiel heeft een brief ontvangen van Gemeente; hierin
staat vermeld dat er in de eerste helft van 2008, door de gemeente Horst gereageerd wordt op
dit concept.
Blz. 2 punt 7 staat vermeld dat er een verzoek wordt gedaan van € 400 voor het Eetpunt
America. Volgens Jac Kleuskens is mondeling toegezegd, door wethouder Dinghs, een bedrag
van €600. Jac gaat contact opnemen met de gemeente om na te vragen waarom dit bedrag
naar beneden bijgesteld is.
4. Presentatie plannen Spoorwegovergang / Zwarte Plakweg.
Dhr. Roel de Jong van de Gem. Horst a/d Maas geeft een toelichting.
Aan de hand van tekeningen geeft Roel een toelichting hoe de plannen zijn voor de aanpassing
van het kruispunt, Wachtpostweg-Zw.Pl.-Griendtsveenseweg-spoorwegovergang. Vorige week
heeft er al een overleg plaatsgevonden met het werkgroepje Zwarte Plakweg en Roel de Jong.
Hierin zijn deze plannen besproken. Het aanbrengen van de laatste asfaltlaag zal plaatsvinden
in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 april. Als alles gerealiseerd is zullen er weer
snelheidsmetingen plaatsvinden, de uitkomst hiervan is bepalend of er nog verdere maatregelen
genomen moeten worden m.b.t. snelheidsremmers.
Het hele kruispunt zal afgesloten worden voor alle autoverkeer. De schoolkinderen van de
lagere school kunnen tijdens bepaalde tijden wel gebruik maken van de overgang. Verzoek
vanuit de vergadering is om de tijden ook aan te passen voor de kinderen van het voortgezet
onderwijs. Het kruispunt zal 1 a 2 weken voor alle autoverkeer afgesloten zijn. Het totale
project van aanpassingen zal ongeveer 4 weken in beslag nemen.
Wanneer de definitieve data bekend zijn, en de werkzaamheden starten, zullen de omwonenden
van de Gemeente bericht ontvangen. Ook zal er een berichtgeving in de Echo en het Peelklokje
komen.
5. Ingekomen en uitgaande stukken.
Rondweg : Gemeente Horst aan de Maas en Sevenum zijn nog in overleg over de uitkomst en
conclusies van het onderzoek. Indien daarover overeenstemming is, volgt terugkoppeling naar
de dorpsraden. Vervolgoverleg is gepland op 28 februari a.s.
Er is een Smiley geplaatst op de Nusseleinstraat.
Prioriteitsgelden aanleg Turfstekerspad zijn toegekend.
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Dorpsradenoverleg is verzet naar 25-3-08.
Klacht Carnaval; er zijn meldingen binnengekomen dat er op de dinsdagmiddag met carnaval
en tijdens recepties van de prinsen vernielingen zijn aangericht door de jeugd.
In de vergadering is gediscussieerd en besproken wat hier de oorzaak van is, en wie er
verantwoordelijk is.
Tijdens een drukke receptie/ activiteit gaan de kinderen vaak de ruimte buiten zoeken.. De
oorzaak is dat de kinderen graag de ruimte hebben om te spelen.
De ouders die met hun kinderen meekomen zijn verantwoordelijk dat ze in de zaal blijven. Het
komt ook voor dat een leider met zijn team naar de receptie, voor een bepaalde tijd, komt.
Gedurende die tijd is de leider verantwoordelijk dat de kinderen (team) in de zaal blijven.
De ouders zijn wel aansprakelijk voor het gedrag en daden van hun kinderen.
Pieter Deters zal dit alles ook nog meenemen naar de vergadering die met de carnaval gepland
staat.
6. Financieel verslag Dorpsraad 2007.
Marco geeft een toelichting over het financieel verslag van 2007.
De kascommissie bestaande uit Frank en Wiel hebben alles goedgekeurd. Marco wordt bedankt
voor de duidelijke verslaglegging en uitleg.
Kascommissie; Frank wordt opgevolgd door Nico. De kascommissie 2008 zal dus bestaan uit
Wiel Berden en Nico Vermeer.
Wiel en Frank worden bedankt voor de controle van dit jaar.
7. Evaluatie balgooien.
Frank en Dorien geven verslag van deze activiteit. Er hebben 7 echtparen meegedaan aan het
balgooien. Alles is goed verlopen.
De opkomst was zeer goed, ongeveer 100 kinderen riepen diverse malen, “bal bal”.
8. Meanderen Kabroeksebeek.
Na de vergadering zal Marco een presentatie met beamer geven over de bevindingen die, Wiel,
Marco, Mien en Piet in Roggel en omgeving hebben waargenomen. Zij zijn samen met iemand
van het Waterschap op diverse locaties gaan kijken hoe ze daar het meanderen van beken
gestalte hebben gegeven.
9. Mededelingen / Lopende zaken.
Piet Swinkels: Opbrengst bomen kerstboominzameling was dit jaar een stuk minder dan vorig
jaar, verder is alles goed verlopen.
10. Rondvraag.
Nico: Het Peelmuseum vraagt waarom de ruilbeurzen niet op het activiteitenoverzicht staan.
Volgens Hay M. staan deze wel vermeld in het overzicht.
Marco: over Club van de toekomst; de voorbereidingsfase is achter de rug; ze zijn voornemens
om een stichting op te richten die de kar moet gaan trekken. Hay M. geeft aan dat er nog een
lege stichting Evenementen America bestaat die daar waarschijnlijk voor gebruikt kan worden.
Dorien: Opening van de kermis, wat wordt er gedaan met een aanmeldingen van een idee.
Geert geeft aan dat er wel ideeën binnen komen, maar de organisatie willen ze overlaten aan
anderen, of aan de dorpsraad, en dit is juist niet de bedoeling. Ideeën zijn welkom, maar
moeten georganiseerd worden door een andere organisatie dan de dorpsraad.
Grad vd. Munckhof: veiligheid verkeer Griendtsveenseweg, dit is een zeer gevaarlijke weg,
kan hier wat aan gedaan worden?
Wegkanten zijn erg slecht. Er wordt weer melding gedaan naar de Gemeente, met het verzoek
hier iets aan te doen.
Hay M: er staan diverse activiteiten op de kalender zoals:
*9 maart is er een culturele manifestatie; allerlei zaalactiviteiten, waaronder een presentatie
vanuit Ald America.
* In april start museumproject dit is een samenwerkingsproject met als thema een eeuw
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Horst a/d Maas 1840-1940 dit duurt tot oktober; het Peelmuseum en Ald America doen hier
vanuit America aan mee.
* 6 april is de opening van het Peelmuseum.
11. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid met inbreng en sluit de vergadering.
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