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1. Opening en berichten van verhindering.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder een
speciaal welkom aan burgemeester van Rooij, wethouders Dings en Stas en Marieke Vullings
van de Echo.
2. Verslag dorpsraadvergadering 26-03-2008.
Verslag wordt goedgekeurd.
Vraag naar aanleiding verslag; status Projecten dorpen in het groen? Is officieel nog niets over
bekend.
3. Verslag overleg met college 21-04-2007. ter vaststelling
Verslag wordt goedgekeurd.
4. Herindeling gemeente Sevenum en Meerlo-Wanssum.
Toelichting door Burgemeester van Rooij:
Gisteravond, 22 april, is er voor de gemeenteraad een toelichting geweest, optie tot fuseren
met gemeente Sevenum en de dorpen Meerlo, Swolgen, Tienray gaat door. Voor het
herindelingbesluit is een speciale bijeenkomst gepland op 26 mei. Er komen nog diverse
informatieavonden voor de betreffende dorpen.
21 april is een splitsing aangenomen van gemeente Meerlo-Wanssum; gemeente Sevenum gaat
ook meedraaien in het fusieproject. Communicatie is afgelopen maanden in de gemeente
Meerlo-Wanssum erg groot geweest, nu komt er een terugkoppeling aan de inwoners van de
gemeente Horst aan de Maas.
Positieve opsteker van de gemeente Meerlo-Wanssum en Sevenum is, dat ze beiden graag met
de gemeente Horst aan de Maas willen fuseren. Aantal inwoners na fusie zal zijn, ruim 40.500
inwoners.
Hoe lang is de gemeente al bezig met de herindeling? Het lijkt dat er maar enkele maanden
mee gemoeid is. Burgemeester geeft als antwoord, sinds de opkomst van Floriade is men al
bezig met de herindeling.
Hoe zit het met Blitterswijck? Burgemeester geeft aan dat Blitterswijck meegaat naar Venray.
Oppervlakte van de nieuwe gemeente wordt rond de 19 duizend hectare met in totaal 16
dorpen.
5. Rondweg, overlast sluipverkeer door dorp.
Er wordt gesproken over de Floriade met betrekking tot de ontsluiting van de A73 en A67.
Wethouder Stas geeft aan dat het onderzoek op een haar na vervuld is. Hoe kunnen we
voorkomen dat het sluipverkeer door de dorpen Meterik, Kronenberg en America gaat?
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Greenportlane wordt ook meegenomen in het overleg en wordt als zodanig in de rapportage
meegenomen. De laatste hand wordt eraan gelegd, het is nog een concept, maar zal op korte
termijn met de dorpsraden Kronenberg en America voortijdig besproken worden.
Problematiek van het sluipverkeer wordt zeker onderkend, de invulling kan een zaak worden
van lange adem, moeten bestaande wegen aangepast worden of wordt het een aanleg van een
nieuwe (provinciale) weg?
6. Woningbouw in America.
Feit is dat er een afname van de bevolking is en er daardoor een verminderende leefbaarheid
komt.
Wethouder Stas: college heeft afgelopen dinsdag de woonvisie bekeken en eind mei komt de
rapportage naar de dorpsraad toe. In iedere kern mag gebouwd worden naar behoefte,
komende 5 jaar 5% groei. Locaties worden bekeken, er wordt de komende maanden een
beslissing genomen waar de locaties zullen komen. Bouw op particuliere gronden in het
buitengebeid is beperkt mogelijk. Mogelijkheid woningsplitsing; monumentale panden mogen
gesplitst worden. Er bestaat een beperkte mogelijkheid met mantelzorg ( bijv. bijbouwen van
een woonruimte in buitengebied, in tijdelijke sfeer).
Burgemeester van Rooij; Er is een nieuw provinciaal beleid betreffende huisvestiging
buitenlandse werknemers, grote huisvesting van buitenlandse werknemers wordt niet
toegejuicht door de gemeente.
Hay M; meeste woningen die nu vrij komen worden nu bezet door buitenlandse werknemers,
hoe staat de gemeente daar tegenover? Hoe zit het met de waardevermindering van de
woning? Kan de gemeente sturen op dit feit?
Hoeveel bewoners mag een bedrijf huisvesten?
Van Rooij: Lijn tot huisvesting ligt in de behoefte van het bedrijf en de gemeente stuurt daarop.
Wordt er handhavend opgetreden?
Burgemeester van Rooij: Ja, de gemeente stuurt hierop.
5. Veilige fietsverbindingen.
Er is een budget vrijgemaakt om diverse wegen als 60 km weg in te richten. In de driehoek
Horst-Hegelsom-America gebeuren naar verhouding veel ongelukken.
Hofweg, Americaanseweg, Nieuwe Peeldijk worden ingericht als 60 km weg. Op de Nieuwe
Peeldijk zal een knip geplaatst worden zodat doorgaand autoverkeer niet meer mogelijk is, deze
weg wordt dan ingericht voor fietsers. Op 22 mei is een informatie avond gepland om deze
plannen te bespreken met de belanghebbenden.
De Lorbaan (gebied Venray) wordt verder niet als zodanig ingericht, de gemeente Venray wil
niet meewerken.
De Schiksedijk wordt ook ingericht als 60 km weg.
De Griendtsveenseweg is ook een gevaarlijke weg, voornamelijk de te hoge snelheden die hier
worden gereden, volgens wethouder Stas. 8 mei is er een overleg met de dorpsraden en politie
en wordt dit punt zeker meegenomen.
Bebording verwijzing America staat nog steeds aan de Griendtsveenseweg, terwijl al eerder
gevraagd is om deze te verplaatsen naar de Zwarte Plakweg ( is echter een aangelegenheid van
de provincie). Wethouder Stas neemt dit punt mee en komt erop terug.
Mag er aan de rechterzijde van de Zwarte Plakweg (vanaf dorp) geparkeerd worden? Wordt
nagevraagd door Arie Stas.
6. Service-zorgcentrum.
Dokter van Dongen is zich aan het oriënteren voor wat betreft het voortbestaan van de
huisartsenpraktijk. Dokter van Dongen en wethouder Stas gaan zich de komende maanden
bezighouden met een haalbaarheidsonderzoek.
Een optie zou kunnen zijn; als er particulier initiatief zou komen voor herbouw station America
om hier dan een zorgcentrum in te richten. Het particuliere initiatief met betrekking tot de
herbouw van het station voor particuliere bewoning is er niet (meer).
Het Benegas terrein ligt leeg en straalt niets uit, zijn hier verder mogelijkheden?
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7. Meanderen Kabroekse Beek.
Het is niet echt meanderen van de beek, maar meer verfraaien van de beek. Dit is een DOP
project. Enkele leden van de dorpsraad zijn in Roggel geweest om zich een beeld te kunnen
vormen van het meanderen. Echter in America zal het anders ingericht worden. Een werkgroep
is bezig om te bekijken wat de mogelijkheden voor America zijn.
Wethouder Stas: waterschap wil de werkzaamheden dit jaar gaan afronden, Jos Claessens van
de gemeente zal de dorpsraad binnenkort hierover inlichten. Project wordt door de gemeente
gesteund, het waterschap zorgt voor de financiering. Jos Claessens zal een keer worden
uitgenodigd voor een dorpsraadvergadering voor verdere uitleg.
8. Park de Peelbergen.
Van Rooij: De rotonde aan de Peelheideweg wordt medio dit jaar nog aangelegd. Er zijn nog
steeds meerdere initiatiefnemers bezig met plannen in park de Peelbergen, maar dit wordt nog
niet gecommuniceerd, zodra plannen concreet zijn worden de dorpsraden vooraf geïnformeerd.
Mer-procedure van de Golfhorst is stopgezet, mede door de eventuele aanleg van een
golfterrein bij de Floriade.
Hay M: In Horster gebied zou meer groen uitbreiding plaatsvinden, is de gemeente hier nog
meer bezig? Nee.
Theo Linskens merkt op dat bedrijven rond de Peelbergen op slot zitten, ze kunnen geen kant
op (qua uitbreiding of aanpassing). Burgemeester van Rooij geeft aan dat hier individueel naar
gekeken word.
9. Club van de toekomst.
Pieter Bijvoets geeft een uitgebreide toelichting over de stand van zaken.
Er komt een nieuwe stichting waarin deelnemen: Voetbalvereniging, volleybalclub, tennisclub,
korfbalclub, ruiterclub en stichting evenementen America. De nieuwe stichting zal als naam
hebben America in beweging i.o. Het uiteindelijke doel is om samen te gaan fuseren voor
nieuwbouw van een accommodatie.
Wethouder Dings: ik denk dat we een heel groot probleem hebben, nu weer blijkt dat het
gezamenlijk realiseren van een nieuwe accommodatie het doel is. De doelstelling was en is
anders: de doelstelling is een bestuurlijke fusie en geen (her)bouw van accommodatie.
In 2011 kan hier pas over gesproken worden en zeer zeker niet eerder. Zo worden er
verwachtingen gewekt dat er een nieuwe accommodatie komt. Ze wil er nogmaals op wijzen dat
er geen financiële middelen zijn om dit te kunnen bekostigen.
Ook de heer van Rooij vraagt zich af of de problemen zich niet vooruit aan het schuiven zijn?
Pieter: De neuzen van alle verenigingen moeten dezelfde richting op staan om de
accommodaties af te staan aan de nieuwe stichting. Er bestaat nu al unanimiteit over het
inleveren van de accommodaties.
De bestaande accommodatie zullen deze jaren toch nog gebruikt blijven worden.
Van Rooij: Heb je als nieuwe stichting in beeld wat je tot 2011 aan winst kunt boeken?
Gert Peeters: Hoe zit het met naschoolse opvang? Pieter: er wordt met de basisschool over
gesproken en wordt zeker in het plan meegenomen.
10. Stand van zaken MER procedure Golfhorst ( uitbreiding golfterrein) en Willems BV
( mestvarkensbedrijf).
MER procedure Golfhorst is gestopt i.v.m. mogelijke nieuwe golfbaan op floriade terrein.
Willems heeft op 3 maart jl. een milieuvergunning aangevraagd bij de provincie, de
planologische ontwikkeling ligt bij de gemeente. Het plan is in strijd met het huidige en
bestaande bestemmingsplan. De vrijstellingsprocedure art.19 zal hierbij in gang gezet worden.
11. Floriade 2012
Wethouder Litjens: De hoop is dat de recreanten van de Floriade ook de dorpen zullen gaan
bezoeken, hier ligt een initiatief aan de ondernemers om hier zelf actie in te ondernemen
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De verwachte spin-off is om de mensen naar de dorpen toe te trekken, zoals met
overnachtingen in hotels, bungalowparken en campings evenals een bezoek te brengen aan een
toeristische trekpleister zoals een museum.
Theo Linskens: wat gaat de Floriade kosten per gemeente? Wethouder Litjens 1,2 miljoen per
gemeente die deelneemt aan de Floriade. Na afloop van de Floriade zal het bedrijventerrein ter
beschikking komen aan de investeerders. Dus men verwacht dat opbrengsten na de floriade
meer zal zijn dan de investering.
12. Mededelingen/lopende zaken:
Ikl dorpen in het groen; Jo Geurts van Ikl heeft drie dorpen uitgenodigd om plannen voor
verfraaiing van de kern in te dienen.
Weth Stas vertelt dat er een akkoord gegeven is voor verfraaiing van het dorp America. De
kosten zullen door de gemeente gedragen worden.
6 april was de opening van het Peelmuseum.
1 mei is de opening van het Turfstekerspad, een wandelroute van 7.8 km.
Hoe zit het met de smiley? Evaluatie over de smiley volgt nog.
13. Rondvraag.
Gert Peeters: Kan er een straatlantaarn geplaatst worden op de hoek MiddenpeelwegWouterstraat? Wethouder Stas neemt dit mee.
Nico Vermeer: Mensen in bejaardenwoningen fokken met hondjes en de uitwerpselen komen
op het trottoir terecht, wat kan eraan gedaan worden? Burgemeester van Rooij: klachten
rechtstreeks bij gemeente melden, inzake handhaving.
Truus Hesp: zij ergert zich mateloos aan het zwerfvuil in en rond het dorp. Kan er iets aan
gedaan worden? Voorstel van de gemeente is om te melden als er bijvoorbeeld vuilniszakken
liggen en dan gemeentewerken inlichten, dan kan er handhavend opgetreden worden naar de
vervuiler toe.
Truus Hesp: misschien een idee om het schoonste kerkdorp in Horst aan de Maas te zijn
(worden) dit als thema bijvoorbeeld invoeren. Arie Stas; kom maar met een initiatief en de
gemeente wil daar graag in ondersteunen.
Hay Mulders: overleg met politie op 8 mei, graag meenemen dat er vorige week weer
vandalisme heeft plaatsgevonden bij de basisschool. Glas lag op de speelplaats, fietsenrekken
lagen op het dak.
Burgemeester van Rooij: criminaliteitcijfers zijn vorig jaar behoorlijk afgenomen, het enige wat
toegenomen is zijn de klachten van jeugdoverlast. Dit punt bespreken met de politie op 8 mei.
Geert: Opgepakte vandalen kunnen die, als taakstraf, ingezet worden om zwerfvuil op te
ruimen? Gemeente: dit is niet mogelijk.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
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