verslag vergadering dorpsraad America met college
op 23.4.2008.

datum
23 april 2008

locatie
Aan de Brug America

behandeld door
Gertie Peeters

onderwerp
jaarlijks overleg dorpsraad America met college van B&W
aanwezig
gemeente Horst aan de Maas
burgemeester K. van Rooij, wethouders
Dings, Litjens (ged.) en Stas.
Gertie Peeters en Mart Thijssen
kopie verstrekt aan

andere instanties/personen
dorpsraad America +

De volgende onderwerpen zijn besproken:
1. Verslag jaarlijks overleg dorpsraad America met college van B&W 18.04.07.
Het verslag wordt vastgesteld.
2. Toelichting burgemeester van Rooij op de voorgenomen fusie met gemeente Sevenum en een
deel van de gemeente Meerlo-Wanssum, te weten Swolgen, Tienray en Meerlo.
• Doel van de de fusie is te komen tot een sterke plattelandsgemeente tussen Venlo en
Venray, op de toekomst gericht. Het fusieproces loopt vanaf eind 2007.
• Op 26 mei a.s. zal de Raad een besluit nemen t.a.v. de voorgenomen herindeling met
Sevenum en een deel van de gemeente Meerlo-Wanssum , namelijk Swolgen, Tienray en
Meerlo (oude grenzen worden aangehouden).
• Voorzien is in een aantal informatieavonden voor de burgers in Horst aan de Maas, zowel
voor als na 26 mei a.s. Hoe kijkt de dorpsraad tegen de voorgenomen fusie aan?
• Dorpsraad vindt het belangrijk dat de inwoners van Horst ook bij het proces worden/blijven.
De burgers zijn onlangs via een krant die huis-aan-huis bezorgd is, officieel geïnformeerd.
Gemeente heeft bewust ervoor gekozen terughoudend te zijn t.a.v. de communicatie
vanwege het feit dat Horst aan de Maas “in de wachtkamer zat. Sevenum en MeerloWanssum moesten een besluit nemen.
• Positieve opsteker voor Horst aan de Maas dat gemeente bij de burgers burgers dat Horst
hoog scoort.
• Op basis van het inwoneraantal per 1.1.08 wonen er in de nieuwe gemeente Horst aan de
Maas 40.450 inwoners.
3. Stand van zaken Rondweg. – DOP-project.
Gemeente onderzoekt samen met gemeente Sevenum voor een nieuwe verbinding tussen de
Midden Peelweg en de Stationsstraat. Nu rijdt relatief veel (vrachtverkeer) over lokale
landbouwwegen en door dorpskernen (sluipverkeer), o.a. in America. Er is overleg met de
provincie geweest. Er is onderzoek gedaan naar de verkeerstromen en een mogelijke
oplossingsrichting is aangegeven (ontsluitingsweg met vrijliggend fietspad). Aanvullend is door
gemeente Sevenum onderzocht of/op welke wijze een rondweg kan worden aangelegd i.c.
welke effecten Greenportlane op Sevenum heeft. De concept-rapportage is klaar. Na de
besluitvorming in het college volgt terugkoppeling naar en overleg met de betrokken
dorpsraden. (Kronenberg/America). Welke keuze t.a.v. oplossingsrichting ook gemaakt wordt,
er is nog een lange weg te gaan. Betreft het doorlopen van de nodige procedures en het
verkrijgen van de benodigde financien. Gesteld wordt dat ook de doorstroom nabij het station
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Horst/Sevenum belemmerd wordt vanwege het toegenomen treinverkeer. Problematiek is
bekend en heeft de aandacht.
4. Woningbouw America. (DOP-project).
Op basis van de nieuwe Woonvisie (vaststelling medio 2008) is voor elke kern bekeken of de
bestaande c.q. beschikbaren woningbouwlocaties afdoende zijn en/ of er behoefte is aan
nieuwe woningbouwlocaties. Voor wat betreft America is er alleen nog beperkt ruimte aan de
Lisdodde. Waar daarna gebouwd zal worden is op dit moment nog niet bekend. Gemeente
kiest in samenspraak met dorpsraad/bewoners voor maatwerk in de dorpen en streeft naar een
groei van ca 5% zodat de eigen woningbehoefte in de dorpen goed opgevangen kan worden.
In het buitengebied is bouwen op particuliere grond momenteel alleen mogelijk op basis van de
Ruimte voor Ruimteregeling. In Horst aan de Maas is voorzien in de bouw van 100 woningen.
Inmiddels zijn er 40 gerealiseerd of in aanbouw. Voor een 15 tal woningen dienen nog locaties
gevonden te worden. Voor de overige woningen is de planontwikkeling in volle gang.
In het bestemmingsplan buitengebied is het mogelijk via een vrijstellingsprocedure woningen
te splitsen. In het nieuw op te stemmingsplan wordt ook een vrijstellingsmogelijkheid
opgenomen voor woningaanpassing en/of aan- en uitbouw bij panden voor
mantelzorgverleners (tijdelijke huisvesting).
Huisvesting buitenlandse werknemers:
Het geformuleerde provinciale beleid is uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid rond de
huisvesting van buitenlandse werknemers. Denk daarbij aan bijvoorbeeld huisvesting op
bestaande campings, in woningen, in vrijkomende agrarische bebouwing, nabij woonkernen of
bestaande complexen. De gemeenten in de regio Noord Limburg streven naar afstemming in
het gemeentelijke beleid. De gemeentelijke invulling moet in juli 2008 vorm hebben gekregen.
In America zijn naar schatting ca 10 woningen aangekocht waarin buitenlandse werknemers
gehuisvest worden. Angst bestaat dat daardoor de huizen in de directe buurt minder waard
worden. Gemeente heeft de landsadvocaat gevraagd na te gaan of/welke mogelijkheden er
zijn om als gemeente daarop te sturen en grenzen te stellen. Gemeente probeert daar
handvaten voor te krijgen. Niet bekend is hoeveel buitenlandse werknemers er in onze
gemeente werken/wonen. Gemeente heeft met de belastingdienst inmiddels afspraken
gemaakt m.b.t. uitwisselen van informatie. Als er overlast is en deze wordt gemeld, wordt
handhavend opgetreden.
De woonvisie is op 22 april j.ll. vastgesteld. De dorpsraden ontvangen deze en ook wsorden
de dorpsraden uitgenodigd voor het woonforum op 28 mei a.
5. Veilige fietsverbindingen America (DOP-project)
Op de trajecten America Horst (Hofweg-Oude Peeldijk-Americaanseweg, Nieuwe PeeldijkAmericaanseweg en Schiksedijk/Eickhorsterweg wordt 60 km ingevoerd. Daarnaast wordt de
Nieuwe Peeldijk – Americaanseweg fietsluw gemaakt, de weg wordt afgesloten voor het
doorgaande autoverkeer. Over de Lorbaan heeft overleg plaatsgevonden met gemeente
Venray, er komen geen aanpassingen. Op 22 mei a.s. vindt er een informatieavond plaats
waarin wordt toegelicht welke maatregelen concreet worden getroffen waarna de
inspraaktermijn start (o.a. advisering dorpsraad). Uitvoering is in 2008 voorzien.
Op de kruising Midden-Peelweg – Griendtsveenseweg staat een wegwijzer richting America en
Horst. Leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers. Voorgesteld wordt het bord te verplaatsen
naar locatie fietspad Zwarte Plakweg.
NB: in november 2007 is aan de dorpsraad gemeld dat op het kruispunt MiddenPeelweg/Zwarte Plakweg wordt voorzien in de verwijzing naar America en dat Griendtsveen
wordt verwezen vanaf locatie Midden Peelweg/Griendtsveenseweg. Verwijzing naar Horst is
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vervallen (provinciaal beleid is dat vanaf de Midden Peelweg alleen verwezen wordt naar de
dorpen die daar rechtstreeks aan liggen.
6. Zorg- en servicecentrum (DOP-project).
Dorpsraad is trekker t.a.v. het servicecentrum. Per 1 januari 2008 is onder de vlag van de
dorpsraad gestart met een eetpunt voor ouderen. Deze voorziening is ondergebracht in Aan
de Brug. Nu is het plan te komen tot het aanbieden van internetten voor ouderen. Moet nader
uitgewerkt worden.
Zorgcentrum
Op verzoek van dhr. J. van Dongen, huisarts in America hebben in 2005 enkele gesprekken
plaatsgevonden met de Thuiszorg Noord-Limburg, Zorggroep Noord-Limburg en Wonen
Horst. Wonen Horst heeft laten weten dat er geen mogelijkheden voor uitbreiding zijn op de
huidige locatie van gemeenschapsaccommodatie en wozoco “Aan de brug”. Daarna heeft het
plan enige tijd stil gelegen. In februari 2008 is het weer opgepakt en op dit moment wordt
gekeken wie de mogelijke partners kunnen zijn. Gemeente heeft regiefunctie voor het bij elkaar
brengen van partijen, het stimuleren en het faciliteren maar de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering ligt bij de zorgsector. Dit geldt ook voor de benodigde investeringen. Streven moet
er op gericht zijn, als er in America gebouwd wordt, te kijken of het zorgcentrum daarin
ondergebracht kan worden. Vorig jaar is gesproken over de mogelijke herbouw van het station
in America, een particulier initiatief. Er zijn geen stappen meer gezet richting gemeente.

5. Meanderen Kabroekse Beek (DOP-project).
Trekker van dit project is het Waterschap. Het heeft lang geduurd voordat daadwerkelijk
gestart is met de uitwerking door het Waterschap. Dorpsraad neemt evenals gemeente deel in
de begeleidingsgroep. Streven is er op gericht de planuitwerking in 2008 af te ronden. 10 april
is er overleg geweest. Dorpsraad beschikt over een tekening. Dorpsraad agendeert punt voor
de volgende vergadering zodat de gemaakte opmerkingen dan meegenomen kunnen worden
naar het vervolgoverleg in september a.s. Namens gemeente zal Jos Claessens dan aanwezig
zijn. Dorpsraad vraagt of relatie gelegd wordt naar project “dorpen in het groen” waarvan IKL
de trekker is. America is voorgedragen en de raad wordt voorgesteld 17.000 euro beschikbaar
te stellen in het kader van burap 1.
6. Ontwikkelingen rond Peelbergen.
De directie van Golfhorst b.v heeft besloten om de uitbreiding van de Golfhorst vooralsnog niet
door te zetten. De MER procedure is daarom niet voortgezet. Het bestemmingsplan
Peelbergen is vastgesteld. Gevolg is dat bestaande bedrijven niet (meer) kunnen uitbreiden.
Toegezegd hierover buiten de vergadering om op terug te komen.
De rotonde aan de Peelheideweg wordt medio 2008 aangelegd. De gemeenten Sevenum en
Horst aan de Maas blijven in gesprek met verschillende potentiële initiatiefnemers voor de
vestiging van toeristische voorzieningen. Zo lang er geen definitieve overeenstemming is over
een project wordt daarover mede op dringend verzoek van de initiatiefnemers geen informatie
aan “derden” verstrekt. Zodra de pers door de gemeente geïnformeerd wordt, zal ook de
dorpsraad geïnformeerd worden.
Dorpsraad vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de MER-procedure van
Willems Beheer (uitbreiding bedrijf)
Willems Beheer BV heeft aan de Hoebertweg een varkenshouderij en mestverwerkingsbedrijf.
Willems wil komen tot een uitbreiding naar 7.000 biggen en ruim 16.896 vleesvarkens. Daarbij
wordt tevens een mestvergistingsinstallatie gerealiseerd. Willems heeft op meerdere locaties
varkensbedrijven1 en wil de daar vrijkomende mest aan de Hoebertweg op een verantwoorde
wijze verwerken.
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Willems heeft het MER en de aanvraag om milieuvergunning in maart 2008 bij de provincie
ingediend.
De provincie onderzoekt momenteel de aanvaardbaarheid van het MER (o.a. op voldoen aan
richtlijn, volledigheid). De nieuwe activiteiten en bebouwing aan de Hoebertweg 15 passen niet
binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom moet er vrijstelling ex art. 19 lid van WRO
aangevraagd moeten worden.
9. Status club van de toekomst
Aan de hand van een presentatie wordt het proces tot nu toe inzichtelijk gemaakt. Conclusie is
dat op dit moment een gemeenschappelijke accommodatie prioriteit heeft en dat daarnaast
gewerkt wordt aan verdergaande samenwerking tussen de betrokken verenigingen. Er komt
een stichting waarvan de voetbalclub, tennisclub, volleybalclub, korfbalclub, ruiterclub deel
uitmaken. Insteek is dat de bestaande verenigingen de eigen accommodaties opgeven en
inbrengen in een nieuwe accommodatie. Er is overeenstemming met de verenigingen. De
verenigingen brengen kapitaal in naar draagkracht en mogelijkheden. Betekent ook het
vrijvallen van gemeente-eigendom. Gesprek daarover volgt. Bij de verdere uitwerking moet
inzichtelijk worden gemaakt wat de winst is t.a.v. de exploitatie.
Wethouder Dings is positief t.a.v. de bestuurlijke en inhoudelijke samenwerking in America toe
maar geeft nogmaals aan dat voor 2011 geen politieke afweging plaatsvindt t.a.v. het
investeren in een visie/planontwerp of een nieuwe sportaccommodatie.
10. Floriade, impact op America?
Verwachting is dat v.w.b. America vooral de vakantieparken zullen merken dat de Floriade
plaatsvindt (meer boekingen). De Floriade heeft een behoorlijke spin-off op economisch en
toeristisch vlak. Bovendien wordt er geïnvesteerd in gebouwen en infrastructuur. Ook de
ondernemers kunnen profijt hebben van de Floriade. Goed om de krachten te bundelen en te
komen tot uitwerking van plannen. De landelijke promotie van de Floriade start in 2010.
Gemeente investeert 1 miljoen euro in de Floriade.
11. Mededelingen
• Opening Turfstekerspad is op 1 mei a.s. Project is middels een goede samenwerking van
vele partijen gerealiseerd.
• Er is een smiley geplaatst. Wordt gekoppeld aan een registratieprogramma.
• Opening Peelmuseum heeft op 6 april j.l. onder grote belangstelling plaatsgevonden.
12. Rondvraag.
• Gevraagd wordt om een lantaarnpaal op hoek Midden Peelweg en Wouterstraat. Wordt op
teruggekomen.
• Melding van overlast nabij seniorenwoning als gevolg van hondenfokkerij.
Handhavingsverzoeken kunnen rechtstreeks bij gemeente worden gedaan.
• Overlast zwerfvuil leidt tot ergernis bij inwoners. Gemeentewerken kan gebeld worden en
zij zullen zorgen dat afval wordt verwijderd. Als te traceren van wie troep afkomstig is, volgt
aanschrijving en boete. Suggestie wordt gedaan om een schoonmaakactie in alle dorpen te
houden met verkiezing schoonste dorp Horst aan de Maas. Is een goed idee, dat verder
uitgewerkt zal worden. Ook de dorpsraad denkt na over mogelijke acties. ´
• Vandalisme en vernielingen bij basisschool. Daders niet bekend, wel melding gedaan bij
politie. Burgemeester van Rooij deelt mee dat er een toename is van jeugdcriminaliteit.,
Echter, blijft belangrijk aangifte te doen en, als bekend is wie de daders zijn, dit te melden.
Dan kan gerichte actie volgen. Zijn er zaken die door de dorpsraad meegenomen moeten
worden naar het jaarlijkse overleg met de politie op 8 mei a.s., meld deze dan.
GP.
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