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

Genomen besluiten: 
• toekenning prioriteitsgeld € 2100,- aan stichting 

gemeenschapshuis  
 

Actie lijst:  
• aanvraag gemeente afsluiting Schiksedijk 
• oproep kunstenaar in peelklokje/echo 
• navraag bibliotheek abonnement internet 
• stopbord Graafsebosweg, navraag gemeente 
• overhangende takken Zwarte Plakweg, doorgeven 

aan gemeente 
verplaatsing smiley doorgeven aan gemeente 

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. Mien wordt nogmaals 
van harte gefeliciteerd met haar Koninklijke onderscheiding. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Agenda wordt vastgesteld 
 
3. Verslag vorige vergadering dd. 16-04-2009. 
Punt 8 notulen van de gemeente; wvg laatste punt staat: dat afhankelijk van de verwerving van 
de grond kan verwerving bouw plaatsvinden. Dit wordt nog met de gemeente besproken dit is 
niet geheel juist. Wethouder Stas heeft duidelijk aangegeven dat dit met de dorpsraad 
besproken gaat worden. 
Informatie avond over Kabroeksebeek is in juni gepland. 
Verslag van gemeente van 16-04-2009 is vandaag binnengekomen; wordt nu in de vergadering 
besproken. Blz. 2 Turfsteker, de dorpsraad gaat aangeven wat we wensen en koppelen dit terug 
naar de gemeente. Blz. 4 Klopt het aantal woningen 26 nieuw gebouwd in 2008 wel? Navragen 
bij gemeente. Indien er verder nog opmerkingen over dit verslag zijn graag deze week 
doorgeven aan Geert. 
 
4. Ingekomen en verzonden stukken. 
VVN: er wordt niet meegedaan met de jaarlijkse straatspeeldag. 
Avoc kampioen; felicitatie wordt door Marco overgebracht. 
 
5. Jaaroverzicht stichting aan de Brug. 
Hay geeft een duidelijke presentatie over stichting aan de Brug, het bestuur is erg tevreden. 
Vacature van voorzitter wordt in 2009 nog ingevuld. Hay geeft aan dat dit zijn laatste jaar is bij 
stichting aan de Brug. 
 
6. Schiksedijk / Eickhorsterweg, wel of geen afsluiting middels een knip. 
Iedereen is van mening dat we het genomen besluit, oktober 2008, voor afsluiting voor 
doorgaand autoverkeer gaan handhaven. Het voorstel is om een tractorsluis te plaatsen. De 
gemeente zal de locatie bepalen. Een evaluatie zal binnen een jaar plaatsvinden 
 
7. Aanvraag prioriteitsgelden stichting gemeenschapshuis voor toneelgordijn. 
Een jaar geleden heeft dit al op de agenda gestaan, het gemeenschapshuis is zelf op zoek 
gegaan naar fondsen om het gordijn aan te kunnen schaffen. Ze hebben een negatief antwoord 
van de fondsen gekregen, het voorstel is om nu prioriteitsgeld beschikbaar te stellen voor 
aanschaf van het gordijn, de vergadering gaat hiermee akkoord. 
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8. Turfsteker. 
Kunstwerk wat sinds 1987 in America staat is een jaar of twee geleden kapot gegaan, het is 
gerepareerd voor een bedrag van € 5000 en het is niet afdoende gerepareerd want het is 
alweer stuk. Het voorstel van de gemeente is om een replica te maken dat wel bestendig is 
tegen weersinvloeden en het oude beeld een andere bestemming ergens in het dorp te geven. 
Hier wordt samen met de dorpsraad nog van gedachten over gewisseld hoe dit opgelost gaat 
worden. 
Vraag is willen we een replica van de huidige turfsteker, willen we een andere turfsteker of 
willen we helemaal iets anders? 
Voorstel van de vergadering: thema van de turfsteker handhaven, wat is het budget van de 
gemeente en wat kan als prioriteitsgeld van de dorpsraad ingebracht worden? Voorstel is om 
een nieuw kunstwerk in de vorm van een turfsteker te gaan zoeken, betreffende kunstenaar(s) 
zullen gezocht moeten worden. In het peelklokje en de echo wordt een oproep geplaatst of er 
kunstenaar(s) in onze omgeving zijn die het beeld kunnen maken. 
 
9. Internet voor ouderen. 
Er komt contact tussen KBO en Marco, dan zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn om 
te gaan internetten in aan de Brug. 
Oud America heeft ook een verzoek bij stichting aan de brug gedaan om te gaan internetten. 
De bibliotheek heeft al een internetverbinding, het is zinvol om daar navraag te doen of ze hun 
abonnement willen/kunnen gaan delen met Oud America. 
 
10. Stand van zaken gezamenlijke nationale collecte. 
2e week van juni is de collecte, er gaat wat veranderen, er wordt gewerkt met afsluitbare 
emmers en de collectanten gaan voortaan alleen rond. Enveloppen worden door de collectanten 
in de week van 8 juni opgehaald. 
 
11.Stand van zaken America in het groen. 
Vergadering is vandaag geweest; stand van zaken m.b.t. .Particulier initiatief, er zijn 14 
opgaves van particulieren binnengekomen.  
Er is ook een bijeenkomst geweest met de aanwonenden van de Gerard Smuldersstraat om 
daar de voorzijde te verfraaien met groen en parkeerplaatsen. Er komt een vervolggesprek op 
24 juni. 
Kerkbos: Jong Nederland is genegen om ( onder voorbehoud) het onderhoud van dit bos te 
gaan doen ( in gesprek met IKL ). 
Ommetje America; loopt nog, route is nog niet vastgelegd. 
 
12.Lopende zaken. 
Woningbouw in America; er zijn 3 data waar we uit kunnen kiezen voor een gesprek met de 
gemeente, er zullen een drietal mensen vanuit de dorpsraad heen gaan. 28 mei wordt gekozen 
om het gesprek met de gemeente te voeren. 
 
13.Rondvraag. 
Marco: Bij alle bankjes in de gemeente Horst aan de Maas worden de prullenbakken 
weggehaald, doorgeven aan gemeente dat we hier niet blij mee zijn en navragen waarom wij 
als dorpsraad hier niet van op de hoogte zijn gebracht. 
Toerist die vanuit Griendtsveen komen met de fiets, missen een bankje om uit te rusten, 
verzoek bij gemeente neerleggen om hier een bankje te plaatsen. Nog bekijken wat een 
geschikte locatie is, voorstel van vergadering: bankje plaatsen tegenover verzetsmonument. 
Ellen: ANWB-bord met verwijzing America op Zwarte Plakweg is geplaatst.  
Hay M: Kermis, hoe staat het hiermee? Navragen bij gemeente wat er dit jaar komt. 
Hoe zit het bouwvergunningen in het buitengebied? Dorpsraad speelt hier geen partij in. 
Bermen van het waterschap liggen er slecht bij, de rotzooi blijft allemaal liggen. In verdere 
gesprekken mbt America in het groen, het waterschap hierover aanspreken. 
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Kruising Graafsebosweg/Zwarte Plakweg verzoek aan gemeente om daar een stopbord te 
plaatsen, als je als fietser vanaf Kronenberg komt heb je erg slecht uitzicht in verband met de 
hoge heg rechts. 
Jac: Gemeente heeft weer een poging ondernomen om probleem met het putdeksel op te 
lossen, echter het probleem is nog steeds niet verholpen, het lawaai is zeker niet minder, 
eerder erger geworden. Jac krijgt het advies om weer melding te maken van dit probleem bij de 
gemeente. 
Frank: enkele jaren geleden is besloten om een drempel te plaatsen bij familie Sikes op 
Wachtpostweg, is dit nog steeds nodig? De vergadering is van mening om deze drempel te laten 
liggen. 
OVA is bezig met kerstverlichting, kan zijn dat er een verzoek binnenkomt bij de dorpsraad voor 
aanspreken van prioriteitsgelden. 
Lies: is er animo voor huurwoningen, heeft de dorpsraad dit ooit onderzocht, de vergadering 
antwoord: nee dorpsraad heeft dit zelf niet onderzocht maar het staat wel in de woonvisie 
beschreven. 
Mien: Bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage bij haar Koninklijke onderscheiding. 
Wiel: Bomen/ takken langs Zwarte Plakweg staan gelijk met de weg, dit is een zeer gevaarlijke 
situatie, ook voor fietsers, Geert geeft dit door aan de gemeente. 
Geert: Smiley staat verkeerd, gemeente vragen voor verplaatsing terug naar de 
Nusseleinstraat. 

  
 

 
14.Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 


