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Aanwezige leden: Hay Engels(vz), Marco Hesp, Mien 
Klaassen, Ellen Jacobs, Wiel Berden, Frank ten Doeschate,  
Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Jac Kleuskens 
Afgemeld: Geert Vogelzangs Dorien Mulders Nico Vermeer 
Notulist: Ellen Jacobs 

Genomen besluiten: 
Priorteitgelden beschikbaar gesteld voor aanschaf AED 

Actie lijst: 
Actielijst 03-09-08 nalopen. 
Navraag status ’t slik en nieuwbouw locatie 
Verzoek naar Rabobank voor vergoeding cursus AED 
Navraag i.v.m. Turfsteker 
Putdeksel Zw.Pl.-weg ???navragen 
Gemeente en werkgroep Zw.Pl. uitn. voor 19nov. 
Verlichting informatie bord 

DORPSRAAD 
AMERICA 

p/a G.Vogelzangs   
G. Smuldersstraat 36 
5966 NT America 
Tel.:077 464 9010  
dorpsraad@americaweb.nl  

1. Opening en berichten van verhindering. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Geen aanpassingen,agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Verslag vorige vergadering  
Beeld d'n Turfsteker; er zijn enkele reacties binnengekomen van omwonenden die niet blij zijn 
als het beeld gaat verdwijnen. 
Bij de rondvraag punt 11: er zijn diverse actiepunten genoemd, hier is nog niets mee gedaan, 
graag deze punten nog doorgeven aan gemeente via de mail.( actie Geert). 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Ellen. 
 
4. Ingekomen en uitgaande stukken 
Ingekomen stukken: 30 oktober is er een kennismakingsbijeenkomst voor alle dorpsraden in de 
nieuwe gemeente, Hay en Mien gaan hierheen. 
Punt 7 inzake Wonen Horst met betrekking tot het zorgcentrum( gesprek met directeur Hassan 
Naja), in de loop van volgend jaar wordt bekend wat de conclusie hieromtrent is, het initiatief 
voor opstarten zorgcentrum ligt nu bij dokter van Dongen. Wonen  Horst ondersteunt het 
initiatief. 
Bericht naar gemeente sturen of de woninglocatie in America nu al bekend is, er is namelijk wel 
al een publicatie geweest ( 17 september heeft dit in de echo gestaan). Waarom weet de 
dorpsraad hier niets van? 
17 november jaarlijks dorpsradenoverleg van de Rabobank; Mien en Frank gaan hierheen, 
vraag voor dorpsradenoverleg alvast doorgeven aan Rabobank of de bank de opleidingskosten 
AED voor 50 personen ( a € 50 p.p.) wil betalen. ( actie Geert). 
Punt 27, verlichting Schiksedijk- Eickhorsterweg is in behandeling bij de gemeente ( Roel de 
Jong). 
Verzonden stukken: geen opmerkingen. 
 
5. Onderzoek randweg. 
Info van presentatie gehouden op 9 september jl. 
Onderzoeksbureau heeft in kaart gebracht waar het verkeer zich verplaatst.  
Spoorwegovergang Horst-Sevenum is heel lang dicht;13 tot 14 minuten per (spits)uur.  
Wegen in America:  
Spoorweg: 30% verkeer dat richting America rijdt gaat richting Deurne, 25% naar het noorden, 
45% gaat naar het dorp zelf. Hofweg: 20 % gaat richting Deurne, 20 % gaat richting zuiden, 
60% naar America. Hofweg oostelijk: 80% gaat richting Horst, 20% richting A73 en achterland. 
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Greenportlane is geen oplossing voor America, route Blaktdijk is positief voor America ( 
sluipverkeer neemt dan af in America). 
Bureau geeft aan: pas op de plaats en afwachten wat de Greenportlane brengt. 
Hoe stellen wij ons als America op?: wij willen graag dat de Blaktdijk verder geschikt gemaakt 
wordt voor het verkeer dat anders door America gaat.  
 
6. Verkeersluw maken Schiksedijk-Eickhorsterweg.  
Tijdens de vergadering waren er nogal wat bedenkingen over de afsluiting en er wordt gevraagd 
voor extra verlichting. 
Knip is besproken met de families Janssen en van der Heijden zij zijn tegen afstuiting middels 
een knip. Nu is er een verzoek naar de gemeente gegaan om de weg als bestemmingsverkeer 
in te richten. De gemeente en politie zijn hier erg op tegen en zien dit niet zitten. Zoals al in 
een eerdere vergadering is besproken gaan we toch voor het plaatsen van een knip, deze komt 
dan achter de woning van familie Janssen ( vóór de Essenweg) of bij familie Janssen. Ook zal 
aan de gemeente gevraagd worden of het mogelijk is dat er een zogenaamde tractorsluis 
geplaatst kan worden, zodat de tractors en eventuele vrachtwagens met bestemmingsverkeer 
er toch door kunnen. 
 
 
7. Aanschaf AED ( Automatische Externe Defibrillator) 
Besluitvorming inzet prioriteitsgelden. € 2650 zijn totale kosten van AED incl. 
bevestigingsmaterialen en reserve onderdelen. Voor maximaal 50 personen wordt aan de 
Rabobank een bijdrage gevraagd van €50 p.p. voor opleiding. 
 
8. Stand van zaken America in het groen. 
Eerste keer bij elkaar geweest: Jos Claessens (gemeente), Jo Geurts (IKL), Wiel Berden, Jan 
Geerarts Marco en Hay Engels. 2 deelprojecten; particuliere stuk; bewoners kunnen eigen grond 
inrichten, er zijn slechts 5 aanmeldingen geweest. Foto’s gemaakt bij particulieren waar IKL 
meent dat er nog verfraaiing mogelijk is, ander deelproject is de publieke verfraaiing. Er zijn 
een 4-tal projecten uitgekozen, de rest van de projecten vallen niet binnen de regels of zijn 
ondergebracht bij project de Kabroekse Beek. 
Gerard Smuldersstraat; binnenkomst vanuit Venray, met beplanting de rechterzijde verfraaien, 
wel rekening houden met parkeerplaatsen. Kerkbos blijft bos, zijn geen verdere plannen. Marco 
vult aan dat er met groepen van Jong Nederland het bos onderhouden kan worden, uitgedund 
kan worden. 
Voormalige Benegas terrein, niet echt duidelijk wat mogelijkheden zijn, terrein is eigendom van 
NS, Jos Claessens neemt dit mee. Ommetje Kabroeksebeek, stuk korter dan Turfstekerspad, 
Hay M, Piet en Jan en Hay E. gaan de mogelijkheden bekijken.  
Groenstructuurplan is bekeken en aan de gemeente is doorgegeven dat Griendtsveenseweg er 
ook onder valt. 
27 oktober is de volgende vergadering. 
 
 
9. Agendapunten voor overleg met verenigingen in december. 
Extra cursus voor verenigingen met betrekking tot AED ( toelichting door dokter van Dongen). 
Verzoek aan de verenigingen om onderwerpen aan te dragen. 
Opzet vrije markt door Fanfare ( Marion Schreurs-Heijnen regelt dit). 
 
10. Mededelingen / lopende zaken. 
Dorpsradenoverleg: Marco is naar dit overleg geweest. Politie is op dit overleg geweest, 
Broekhuizen heeft veel last van drugsgebruik. Bewijslast is echter moeilijk, politie moet 
meldingen binnenkrijgen en die komen niet of nauwelijks. Politie gaat via publicaties in diverse 
dorpsblaadjes burgers verzoeken om aangifte te doen. 
Reglement van de dorpsraden stond op de agenda, enkele dingen zijn naar voren gekomen: 
Response tijd naar gemeente toe is te kort; is nu vaak maar enkele weken, maar moet zijn 5 
weken. 
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Project in dorp als het meer is dan € 50.000 zal de dorpsraad dit willen weten, lastig om dat 
aan een bedrag te koppelen, beter is om het aan het onderwerp te koppelen.  
Verzoek om de verordening adviesbevoegdheid breder te trekken: nu staat er: gemeentelijke 
aangelegenheden en dit breder te trekken aan: intergemeentelijke aangelegenheden. 
Beeld d’n Turfsteker: Hay M heeft enkele boze reacties van omwonenden gehad, Hay E heeft 
contact gezocht met Loek Logister ( niet bereikbaar; ziek). Wat is er eigenlijk met de reparatie 
misgegaan? ( Aktie Geert: Loek navragen waarom het beeld niet meer kan blijven staan). 
25 oktober brandpreventie dag door de brandweer in de kern van America. 
 
 
 
11. Rondvraag. 
Jac Kleuskens: komt er nog een evaluatie over de aanpassing Zwarte Plakweg? De put maakt 
ontzettend veel lawaai zodra er een auto overheen gaat. Hier is nog steeds niets aan gedaan. 
Gemeente uitnodigen voor vergadering van november om de evaluatie te bespreken.( actie 
Geert: gemeente en werkgroep Zwarte-Plakweg uitnodigen). 
Marco: handhaven van politieaangelegenheden: op gemeentehuis zit een parkeerwacht en die 
kan ingeschakeld worden bij parkeerproblemen. 
Fietspad: Loohorst richting Horst ( Meteriksebaan), deze is zeer slecht, liggen grote dikke keien 
op. 
( Marco gaat zelf contact opnemen met gemeentewerken om dit door te geven). 
Wat is de status van de uitgifte van de 5 kavels die beschikbaar zijn? Is het mogelijk dat de 
kavels ingezaaid worden met gras zodat deze niet braak blijven liggen en dan toch dienst 
kunnen doen als speelterrein voor de jeugd. Is er verder nog ruimte voor een speeltuintje?( 
actie Geert; informeren bij gemeente). 
Informatiebord van de gemeente is erg aanwezig, teveel licht (actie Geert: navragen bij 
gemeente of dit wat minder fel kan schijnen). 
Hay M: Turfstekerspad, deze week zijn er 2 banken aangeschaft en worden volgende week 
geplaatst. 
Offertes van informatie panelen zijn binnengekomen: nog bekijken wat de mogelijkheden zijn 
en dan wordt een besluit genomen welke er aangeschaft gaan worden. 
Hay E.: Nico Vermeer heeft zich afgemeld als lid van de dorpsraad, heeft het te druk met werk 
en andere bestuurlijke functies. We zijn nu dan nog maar met 8 personen, kijken of er nog 
personen zijn die willen aansluiten bij de dorpsraad. 
Mien: uitnodiging werkgroep Melderslo onder de pannen, maandag 20 oktober a.s. is deze 
bijeenkomst. 
Vanuit de dorpsraad is er op dit moment niemand die deze bijeenkomst kan bezoeken. 
Ellen: hoe staat het met de welkomstborden ( actie Geert). 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


