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Aanwezige leden: Hay Engels(vz), Mien Klaassen, Geert 
Vogelzangs, Ellen Jacobs, Wiel Berden, Frank ten Doeschate, Dorien 
Mulders,  

DORPSRAAD 
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G. Smuldersstraat 36 
5966 NT America 
Tel.:077 464 9010  
dorpsraad@americaweb.nl  

Adviseurs: Hay Mulders, Michael van Rengs 
Gasten: Wim Versleijen, Piet Swinkels, Lies de Swart 
Afgemeld: Nico Vermeer Marco Hesp 
Notulist: Ellen Jacobs 
 

1. Opening en berichten van verhindering. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Punt 4 van de agenda wordt omgewisseld met punt 5, dit i.v.m. aanwezigheid de heer Wim Versleijen 
van de Gemeente Horst aan de Maas. 
 
3. Verslag vorige vergadering d.d. 18-06-08 
Punt Woonvisie: er is nog geen beslissing gemaakt binnen de gemeente. Na de eerstvolgende 
raadsvergadering zal er meer informatie volgen. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Ellen. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Ingekomen stukken: 
Lambert Mertens; betreffende artikel over drugs. Terugkoppelen aan Lambert dat ook America het 
probleem van drugs kent. 
Brandweer heeft elk jaar een nationale brandpreventieweek, America wordt in de picture gezet dit 
jaar en wordt er extra aandacht besteed om rookmelders aan de man te brengen. Op 25 oktober 
wordt er in het centrum van America hier volop aandacht aan besteed, er kan ingeschreven worden 
voor de bestelling van rookmelders en er zullen enkele spectaculaire activiteiten zijn van de 
brandweer. 
Hondentoilet gaat verdwijnen bij de Putweg dit in verband met geringe opbrengst, artikel laten 
plaatsen in peelklokje, of er een idee is voor een andere locatie. 
 
4. Evaluatie kermis 
Er zijn vele reacties binnengekomen van teleurgestelde dorpsbewoners over het ontbreken van de 
autoscooters dit jaar met de kermis. 
Wim Versleijen ( Gemeente Horst aan de Maas) geeft een toelichting. Exploitant van de autoscooter 
van vorige jaren wilde niet meer komen. Toen is Wim op zoek gegaan naar een andere exploitant, die 
wilde echter een vergoeding ontvangen, waaraan de gemeente niet kon en wil voldoen. Exploitant die 
in Horst op de kermis draait moet ook naar de kerkdorpen gaan, maar nu bleek dat de exploitant in 
Horst de zaak uitgeleend heeft aan een andere exploitant en deze exploitant had zijn zaak inmiddels 
verkocht. Toen is er een andere exploitant verzocht, maar deze had zijn spullen niet gekeurd. Alle 6 
kerkdorpen hebben geen autoscooters gehad. Voor volgend jaar wordt zeker gesteld dat er wel weer 
autoscooter op de kermis aanwezig zal zijn. Het probleem is dan opgelost. 
Zijn er nog meer mogelijkheden om andere attracties hierheen te halen? Wim: er is dit jaar een 
kikkerspel geplaatst tot grote ergernis van de andere exploitanten. Het is niet altijd verstandig om 
meer attracties te vragen. 
De kortingsbonnenactie en de kleurplatenactie zijn heel goed verlopen. 
Dorien wil graag wat meer informatie over de loterij die in Lottum op de kermis is geweest, Wim 
neemt contact met Dorien op. 
Wim vraagt of er nog verder geluidsoverlast is geweest van Cartouche? Piet geeft aan dat er minder 
last is geweest dan vorige jaren. 
Hoe zit het met de overlast van glas? Het is de verantwoordelijkheid van de horeca om hier op te 
sturen en te zorgen dat de bezoekers niet met het glas aan de wandel gaan. 
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Sluiting kermis? Is hier een tijdstip voor afgesproken? Ja, maar de exploitanten houden zich hier niet 
altijd aan. 
Parkeerverbod Wachtpostweg; met activiteiten blijkt dat dit verbod genegeerd wordt, hier is blijkbaar 
weinig aan te doen. Moeilijk om hier iets aan te doen, handhaven is de enige oplossing. Punt wordt 
meegenomen in het overleg met de politie. 
Hay M. geeft aan dat het misschien beter is dat de gemeente een stuk schrijft in de Echo, met uitleg 
ontrent het niet aanwezig zijn van de autoscooter in diverse kerkdorpen.  
 
5. Actualisering bestemmingsplan 
Geen opmerkingen. 
 
6. Groenstructuurvisie 
Voor 1 oktober advies geven namens de dorpsraad. In de visie wordt de ingang vanaf de 
Griendtsveenseweg gemist. In het kader aanpassing van de Kabroeksebeek en America in het groen 
worden deze punten ook meegenomen. Op 22 september in de vergadering wordt dit verder 
besproken. Een punt van aandacht is aanpassing van de Gerard Smuldersstraat, dat er meer eenheid 
ontstaat, dit is ook een verzoek van bewoners aan deze straat. Indien er nog reacties zijn vanuit de 
vergadering graag voor de 22e laten weten en de ambtenaar Henzen en Claessens ( Gemeente) 
uitnodigen voor deze vergadering om tekst en uitleg te geven. 
 
7. Verkeersluw maken Schiksedijk / Eickhorsterweg 
Gemeente geeft aan dat wij met een voorstel mogen komen waar de weg afgesloten kan worden voor 
doorgaand (auto)verkeer. Familie Janssen geeft aan dat ze de knip het liefst zien achter hun woning 
richting Meterik. Met de familie wordt bekeken waar de knip het beste past. 
 
8. Turfsteker 
Turfsteker is in slechte staat, het beeld staat er nu 21 jaar, Hay M heeft wel een idee om de lege plek 
in te vullen. Volgend jaar bestaat Rowwen Heze 25 jaar, misschien een leuk idee om hier iets mee te 
doen. Hay M. zal in gesprek gaan met Rowwen Heze. 
 
9. vergaderschema 2009 
Dorien geeft aan dat ze vaker op de woensdag verhinderd zal zijn. 
Vergaderschema is verder akkoord en wordt in de vergadering vastgesteld. 
 
10. Mededelingen / lopende zaken 
Lopende zaken: 
Turfstekerpad; gemeente vraagt voor een afrekening, er wordt uitstel aangevraagd bij de gemeente 
tot het einde van het jaar, totdat alle rekeningen binnen zijn. Marco heeft contact hierover met de 
gemeente. 
 
11. Rondvraag 
Ellen: hoe zit het met de welkomstborden? Komen we de volgende vergadering op terug. 
Wiel: Gemeente aanspreken over varkensbedrijf van de Eijnden ( Evertsoord) om te zorgen dat de 
Hottemeerweg en de Zwarte Plakweg zodanig aanpast worden zodat deze geschikt gemaakt worden 
voor het zware vrachtverkeer.( bv graskeien zoals die liggen naast de Driekooienweg). 
Hay M: Bord bewegwijzering Horst bij Griendtsveenseweg aanpassen en dit bord verplaatsen naar de 
Zwarte Plakweg ( navragen bij Gemeente). 
Jeu de boules baan in het centrum ziet er slecht uit; de gemeente vragen voor onderhoud. 
Mien: de woonvisie, de raad heeft aangegeven dat de inbreng vanuit de dorpsraad zeer positief is. 
Wonen Horst gaat 100 woning bouwen.  
Hoe zit het met het speelveld/trapveld? Geert geeft aan dat er nog onderzocht wordt welke werkzaam 
heden in eigenbeheer kan, en vraagt prijsopgaaf bij de eigen ondernemers om de kosten te verlagen 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 


