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adviesnota aan burgemeester en wethouders 

 

 

 

 

 

verslag vergadering 

 
 
datum  
16 april 2009 

  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 van Rooij, wethouders Dings, 
Stas en Litjens.  
Mart Thijssen en Gertie Peeters 

 andere instanties/personen 
dorpsraad en ca 20 belangstellenden  

kopie verstrekt aan 

 
De volgende onderwerpen zijn besproken:  
 
1. Stand van zaken m.b.t. Kabroeksebeek.  

Dorpsraad is benieuwd naar de uitkomst van het overleg gemeente/Waterschap.  
 
Wethouder Stas:  
In America zijn er geen problemen t.a.v. het stroomgebied van de Kabroeksebeek.. Echter, de 
knelpunten rond de beek zitten in Horst (bij de Vijverlaan) en in Meterik (drijfzand). Ten 
aanzien van die plekken moeten wezenlijke keuzes t.a.v. het ontwerp gemaakt worden door. In 
America gaat het om het iets verleggen van de beek en de aanleg van een wandelpad. 
Dorpsraad meldt dat het Waterschap nu in gesprek gaat met de mensen die aan de beek 
wonen om te bespreken wat de plannen inhouden en te informeren naar eventuele knelpunten.  
 

2. Kunstwerk d’n Turfsteker.  
Gemeente is eigenaar van het kunstwerk. Dorpsraad informeert wat de verwachte levensduur 
van het beeld is en hoe het staat t.a.v. de garantie naar aanleiding van de laatste reparatie. 
Wat is nu het vervolg? Dorpsraad wil dat het beeld op de huidige plek blijft staan.  
 
Wethouder Dings:  
Gemeente erkent de verantwoordelijkheid t.a.v. het beheer/onderhoud van de Turfsteker.  
Herstel en terugplaatsing buiten is niet meer mogelijk.  
Gemeente is bereid het beeldje op te knappen,  in overleg met de dorpsraad ergens binnen te 
plaatsen en mee te zoeken naar een kunstenaar als gekozen wordt voor een replica van de 
Turfsteker.. 
 
Opmerkingen:  
• Het Peelmuseum is een goede plek voor de “herstelde” Peelwerker.  
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• Het hoeft niet perse een replica van de huidige Peelwerker te zijn. Gaat er om dat er een 
“mooi” beeld terug komt.  

 
Zorg- en servicecentrum America.  
Ten aanzien van het servicecentrum:  

• Er is een eetpunt voor ouderen gestart. Er zijn ca 25 deelnemers en ervaringen zijn 
positief.  

• Dorpsraad oriënteert zich op het opzetten van internetmogelijkheden voor ouderen. 
 

Ten aanzien van her zorgcentrum:  
Wethouder Stas: 
Het project omvat de realisatie van een economisch rendabel zorgcentrum. Gemeente heeft de 
regiefunctie voor het bijeen brengen van partijen en vervult een stimulerende en faciliterende 
rol. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de zorgsector. Gezamenlijke visie is 
nodig voor het op peil houden van de 1e lijns zorg in de kleine kernen.  Duidelijk moet worden 
of er mogelijkheden zijn in America. Uiteraard speelt de huisarts een centrale rol in het project. 
De verkennende gesprekken verlopen positief.  

 
Nu is er een samenwerkingsverband tussen de huisartsen in America, Kronenberg en 
Sevenum. Worden Kronenberg en Sevenum met het oog op de fusie nu ook bij het overleg 
betrokken? Wethouder Stas deelt mee dat de overleggroep vooralsnog beperkt blijft tot J. van 
Dongen en de huisartsen in Horst.  
 

3. Ontwikkelingen m.b.t. minder sluipverkeer door dorp (rondweg)?  
Dorpsraad vraagt nader geinformeerd te worden.  
 
Wethouder Stas:  
Onderzoek is afgerond. Conclusie is dat rondweg America niet/nauwelijks tot ontlasting van 
verkeer in die kern (en Kronenberg en Sevenum) leidt. Een opgewaardeerd tracé via de 
Blaktweg is effectiever. Met gemeente Sevenum is echter afgesproken dat eerst de aanleg van 
de Greenportlane wordt afgewacht en de verdere ontwikkeling in Park Peelbergen. Daarna 
wordt bekeken of er tussen de Stationsstraat en de Midden Peelweg nog een opgewaardeerde 
dan wel nieuwe verbinding moet komen. Verwacht wordt dat in 2011/2012 gestart wordt met 
het aanleggen van de Greenportlane.  
 
Opmerkingen: 
• Is er een oplossing voor het knelpunt rond het verkeer bij het station? Als treinen stoppen 

op het station gaan ook de spoorbomen dicht waardoor het verkeer dichtslibt. Wethouder 
Stas deelt mee dat er overlegd is met Prorail maar dat, gezien de fors investeringen die 
gedaan moeten worden, geen oplossing geboden kan worden.  

• Komende vanaf de Midden Peelweg wordt de automobilist zonder voorwaarschuwing op de 
Wouterstraat geconfronteerd met een drempel. Dit leidt tot schrikreacties, onveilige 
situaties en overlast. Kan hier iets aan gedaan worden? Wordt op teruggekomen.  
 

• Dorpsraad meldt dat sluipverkeer toeneemt, meer vrachtwagens maar er wordt ook harder 
gereden. Ook wordt er door ondernemers op weg geparkeerd met als gevolg dat er 
verkeersonveilige situaties ontstaan.  
Burgemeester: het betreft vaak mensen uit het eigen dorp. Gemeente beziet wat kan qua 
handhaving maar we moeten ook reëel zijn. Politie heeft niet onbeperkt menskracht, dat is 
is een gegeven. Er moeten keuzes gemaakt worden. Durf mensen ook zelf rechtstreeks 
aan te spreken op gedrag en handelswijze.  

 
4. Dorpsraad informeert naar de ontwikkelingen rond Peelbergen.  

Wat is er afgelopen jaar gebeurd en wat zijn de plannen nu? 
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Wethouder Litjens:  
In het jaar 2008 zijn de activiteiten voor de verdere ontwikkeling van Park de Peelbergen met 
voortvarendheid ter hand genomen. Er bevinden zich een aantal mogelijke kandidaten voor 
nieuwe vestigingen in de pijplijn. Zoals gebruikelijk en veelal op verzoek van de initiatiefnemers 
worden daarover geen mededelingen gedaan zo lang projecten niet in het stadium van 
uitvoering verkeren. Er ligt nu een plan voor, dat betrekking heeft op gronden van zowel 
Sevenum als Horst aan de Maas.  
 

5. Uitbreiding  varkensbedrijf Willems aan de Hoebertweg 15. Wat is de stand van zaken en wat 
zijn de ontwikkelingen? 
 
Wethouder Stas: 
Er lopen twee procedures:  
a. Procedureverloop MER + milieuvergunning bij provincie Limburg 
b. planologische procedure.  
 
Ad. a.  
De MER-commissie heeft ons laten weten dat de MER op een aantal punten aangevuld moet 
worden, onder andere voor wat betreft de uitwerking van de fijnstofberekening. Willems Beheer 
heeft de gevraagde informatie verstrekt. Deze aanvullende gegevens liggen ter inzage van 2 
april t/m 13 mei 2009. Binnen die periode kan een zienswijze worden ingediend. Daarna stelt 
de provincie het ontwerpbesluit op de aanvraag om milieuvergunning op; het MER met 
aanvullingen krijgt daarin een plaats. Het ontwerpbesluit gaat aansluitend ter inzage. Tijdens 
die inzagetermijn is inspraak mogelijk.  
 
In relatie tot de komst van het nieuw gemengd bedrijf in Grubbenvorst heeft een 
informatieavond plaatsgevonden over mogelijke risico’s van fijnstof. Daaruit is gebleken dat 
door toepassing van nieuwe technieken de toevoeging van fijnstof minimaal is en geen 
verhoogd risico met zich mee brengt. Aangegeven is dat, qillen we de problematiek rond finstof 
echt aanpakken, er met name gekeken moet worden naar de uitstoot van fijnstof door auto’s.  
 
ad. b.  
Voor de beoogde uitbreiding is een planherziening of projectbesluit noodzakelijk omdat het 
geldende bestemmingsplan geen bouwtitel daarvoor geeft. Willems Beheer heeft de 
mogelijkheden hiervoor geruime tijd geleden bij de gemeente verkend. Tot nu toe is het niet 
gekomen tot een concreet verzoek of een bouwaanvraag. Het ligt in de lijn van de 
verwachtingen (economische factoren buiten beschouwing latend) dat dit aansluitend aan het 
milieuvergunningstraject zal gebeuren. 
 
Het college heeft voor een positieve insteek gekozen t.a.v. de beoogde uitbreiding van Willems 
mits er sprake is van een integrale kwaliteitsverbetering. 
 

6. America in het groen.  
Dorpsraad informeert of/in welke mate project financieel ondersteunt, mogelijk in het kader van 
andere projecten (Kabroekse Beek, bomennota, groen bij entree dorpen etc).  
 
Wethouder Stas:  
Dorpen in het groen is een project dat door het IKL in opdracht van de provincie wordt 
uitgevoerd. Totale projectkosten bedragen € 85.000,00 waarvan de gemeente € 17.000,00 
betaalt. De komende maanden wordt een definitief plan gemaakt en zullen de met de 
uitvoering gemoeide kosten bekend zijn.  Er zijn waarschijnlijk een paar onderdelen die niet 
passen binnen de project-uitgangspunten maar wel de landschappelijke uitstraling van het dorp 
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America versterken.  
 

7. Onderhoud wegen.    
Dorpsraad meldt dat het onderhoud van wegen/bermen in het buitengebied te wensen 
overlaat, zoals de Nieuwe Peeldijk (veel oneffenheden) en de Schiksedijk (berm). Onlangs 
heeft weginspectie plaatsgevonden, graag terugkoppeling van het resultaat met conclusie. 
 
Wethouder Stas: Het onderhoudsniveau is sober. Vooral de wegen in het buitengebied en de 
wegbermen zijn slecht. College is hierover geïnformeerd. Bekeken moet worden of gemeente 
in staat is voldoende geld vrij te maken om problemen op te lossen. Achterstand is ontstaan 
door intensiever gebruik van de wegen door zwaarder verkeer en beperkte budget voor 
onderhoud.  
 
Opmerking:  
Op de Zwarte Plakweg ervaart men overlast van een putdeksel. Is meerdere keren over 
geklaagd en het heeft lang geduurd voordat duidelijk was wat oorzaak was. Inmiddels is dit wel 
duidelijk en wordt door gemeente gezocht naar een oplossing.  
 

8. Woningbouw  America.  
Op het gebied, gelegen tussen Wouterstraat en Kerkbosweg is door gemeente WVG 
gevestigd. De vraag naar kavels is echter groter dan het aanbod. Dorpsraad vraagt of/waar in 
America verder nog gebouwd kan worden 
 
Wethouder Stas:  
• In 2008 zijn er in America 26 woningen gerealiseerd. Er zijn nog een aantal kavels in 

Lisdodde en op het Slik.  
• Qua differentiatie sluiten de voorliggende plannen niet aan bij de wens van de dorpsraad 

(de plannen zijn nu alleen gericht op doorstromers). Gezien de status van de meeste 
plannen en de gemaakte afspraken met de ontwikkelende partijen is het omzetten van de 
plannen alleen mogelijk bij de kavels die uitgegeven worden in ’t Slik (Lisdodde 12 t/m 16).  

• Over het aanpassen van de verkaveling is bij de Dorpsraad de vraag neergelegd of zij dit 
wenselijk achten. De dorpraad geeft hierover aan dat zowel het omzetten van de 
verkaveling naar goedkope starterswoningen (CPO project) of seniorenwoningen (zelfbouw 
of CPO project) een optie zou kunnen zijn. Bij een omzetting van de verkaveling zal 
stedenbouwkundig en exploitatie technisch moeten worden bekeken wat de consequenties 
hiervan zijn. 

• Gemeente heeft WVG (Wet voorkeursrecht gemeenten) gevestigd op Kerkbosweg. 
Afhankelijk van de verwerving van de grond kan verwerving aan “bouwkandidaten” 
plaatsvinden.  

 
Opmerkingen:  
• Jammer als er gebouwd gaat worden in het Kerkbos.  
• Er wordt in het dorp gewerkt aan het opwaarderen van het Kerkbos, de enige groene plek 

in het hart van het dorp, in kader van America in het Groen.  
• Is het Kerkbos in het bestemmingsplan geduid als bos of als groenvoorziening?  

 
 

Wethouder Stas:  
• het is belangrijk dat inwoners en dorpsraad gezamenlijk keuze maken t.a.v. het Kerkbos. 

Belangrijk dat er draagvlak voor is in het dorp. Er wordt niet gebouwd tegen de zin van het 
dorp in.  Het al dan niet bestemmen voor woningbouw wordt nadrukkelijk besproken met de 
dorpsraad. Streven is afronding medio 2009.  
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• Over het leggen van de WVG kan gemeente vooraf niet communiceren, dit om speculaties 
en verwerving van grond door projectontwikkelaars te voorkomen.  

 
8. Rondvraag.   

• Verkiezingen.  
De verkiezingen zijn voorzien op 18 november, echter de Tweede Kamer moet formeel nog 
besluiten over de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Dorpsraden volgen het rooster van 
de gemeenteraad, betekent dat de nieuwe dorpsraden per 1.1.2010 starten.  
Betekent dat de dorpsraad langzaamaan kan starten met het werven van nieuwe leden. 
Hay Engels zal stoppen met het dorpsraadwerk. 
  

• Grote evenementen, waarom tegelijktijdig?  
Burgemeester van Rooij zegt dat met de organisatoren is gepraat maar dat niemand wil 
wijken. Openbare orde en veiligheid is “leading”  en als dit gegarandeerd kan worden, is 
gemeente accoord.  
 

• Gemeld wordt dat Jeugdcarnaval in 2010 44 jaar bestaat. Dit wordt groots gevierd. 
Geadviseerd wordt zo snel mogelijk contact op te nemen met gemeente, o.a. om 
evenement op kalender te krijgen. 
 

• Provinciaal subsidie kerken.  
Onder de aandacht wordt gebracht dat kerken provinciaal subsidie kunnen ontvangen mits 
de gemeente hetzelfde bedrag bijdraagt. Regeling geldt per 1.1.09 en heeft betrekking op 
rijksmonumenten. Is dit bekend bij de gemeente?  
Gemeente kent de subsidieregeling “buitengewoon herstel kerkgebouwen”. Deze wordt 
toegestuurd aan het kerkbestuur.  
 

• (Mogelijke) afsluiting Schiksedijk.  
Dorpsraad heeft besloten tot afsluiting op Schiksedijk voor autoverkeer. Knip in weg is 
voorzien achter pand Janssen. Daarmee heeft de dorpsraad ook gesproken. Andere 
betrokkenen zijn (nog) niet geinformeerd. Heeft de dorpsraad zich gerealiseerd dat de 
afsluiting van de weg er toe leidt dat er meer (vracht)verkeer door het dorp komt en dat de 
aanliggende bedrijven wel bereikbaar moeten blijven? Dorpsraad heeft in oktober 2008 
standpunt ingenomen en komt daar ook niet op terug. Landbouwverkeer kan van weg 
gebruik blijven maken, ook als de knip er in zit.  
Separaat is er overleg tussen de dorpsraad en de bewoners Schiksedijk.  
 

• Eickhorsterweg/Schiksedijk. De bermen zijn slecht waardoor er onveilige situaties ontstaan. 
Het betreft een fietsroute naar het Dendroncollege. Gevraagd wordt deze te herstellen.  
 
Noot:  
bermen liggen er momenteel weer goed bij. Er bestaat geen gevaar voor fietsers en er zijn 
geen gaten. Natuurlijk is dit geen blijvende situatie aangezien er door het passerend 
(zwaar)-verkeer uitgeweken moet worden in de berm( weg is te smal!) waardoor deze weer 
naar verloop van tijd slechter wordt. Wij zullen de bermen blijvend periodiek inspecteren en 
indien noodzakelijk zo goed mogelijk onderhouden. Een structurele oplossing zou zijn om 
bijvoorbeeld hier de wegberm te verharden met grasbetonstenen zodat de wegberm voor 
langere tijd in betere staat blijft. De Raad moet besluiten over de beschikbaarstelling van de 
benodigde gelden.  
 

• Crossers in de bossen. Crossers in de bossen. Leidt tot overlast en gevaarlijke situaties. 
Wat kan er gedaan worden?  
burgemeester van Rooij deelt mee dat dit een project is waarmee de politie concreet aan 
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de slag gaat. Er is inzicht in “wie, wat, wanneer” en daar wordt actie op uitgezet. Mensen 
die iets weten worden gevraagd dit te melden.  

 
 
 
 
GP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


