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Aanwezige leden: Hay Engels(vz), Marco Hesp, Mien 
Klaassen, Geert Vogelzangs, Wiel Berden, Ellen 
Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Pieter vd Homberg, Ruud Baltussen, Hilske Janssen 
Lies de Swart, Jac Kleuskens 
Afgemeld:Frank, Dorien 
Notulist: Geert 

Genomen besluiten: Actie lijst:  
1. Opening en mededelingen 

De eventuele nieuwe dorpsraadleden Pieter, Ruud en Hilske stellen zich in het kort voor. 
 

2. Vaststellen agenda 
Mededeling over de gezamenlijke collectes wordt toegevoegd 
 

3. Verslag vorige vergadering d.d. 13 januari 2010 
Verslag wordt met enkele tekstuele aanpassingen goedgekeurd. 
Opmerkingen naar aanleiding van verslag; punt 3 Hay M. wandeltocht 25 april 1000 euro subsidie is 
toegekend. Michael van Rengs wil fungeren als toehoorder en niet direct als adviseur. 
 

4. Leefbaarheidsonderzoek  
Van dit onderzoek worden enkele punten aangehaald met betrekking op America. 
Enkele punten kloppen niet, bijvoorbeeld het niet aanwezig zijn van bepaalde voorzieningen die er 
wel zijn. Cijfers komen uit een enquêteonderzoek 560 mensen zijn gevraagd om deze in te vullen 158 
mensen hebben dit ook gedaan. Dorpsraad America wordt in het onderzoek goed gewaardeerd. 
In het rapport worden 2 DOP punten aangehaald voor prioriteit namelijk zorgcentrum en fietspaden. 
Een fietspad langs de Lorbaan zou ook wenselijk zijn in het kader van veiligheid en toerisme. 
De nieuwe dorpsraad zal het DOP actualiseren.  
Het gehele verslag is te downloaden van de website van de gemeente. 
 
 

5. Info dorpsradenoverleg d.d. 9 febr. 
Mien doet verslag. Kermissen worden besproken op 23 mrt. Veilig verkeer Nederland zal contact 
opnemen met de dorpsraad voor een pilotproject. Hier kunnen we de verkeerssituatie bij de 
Stationsstraat en Spoorweg aandragen. Hegelsom is begonnen met BIEB dit ging snel omdat er al 
grond beschikbaar was. Geert vertelt dat er in America 16 aanmeldingen zijn. Er wordt gevraagd door 
Kronenberg om een dorpendag te organiseren. Dit moet een soort netwerkbijeenkomst worden met 
een thema voor alle dorpsraden in de gemeente Horst aan de Maas. Het hoe en wat zal een volgende 
keer in het DRO besproken worden. 
 

6. America in het Groen. 
Voor het project Gerard Smuldersstraat zijn de subsidies toegekend. Met boomfeestdag 17 maart is 
gepland om te gaan planten met eventueel de schooljeugd. 
Inschrijven voor America in het Groen (IKL) is nog steeds mogelijk. Jac Kleuskens is hiervoor de 
contactpersoon, 4 mensen hebben zich al gemeld. 
 

7. Senioren aan de computer . 
Marco vertelt dat er gestart gaat worden op 3 maart, subsidies zijn toegekend en 6 pc’s en 
toebehoren is hiermee aangeschaft. Het zijn 4 dagdelen per dagdeel 6 cursisten, 1 opleider en 2 
buddys. 
 

8. Evaluatie balgooien. 
Er is weer veel gegooid. Wij vragen ons af of het nu zoveel moet zijn sommigen gooien 9 kilo andere 
weer 15 kilo. Bij het volgende balgooien de mensen die zijn benaderd een richtlijn aangeven bv. 
maximaal 10 kilo. 
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9. Collectes 
Grote fondsen hebben ingezien dat ze fout zaten om de gezamenlijke collectes te weigeren. 
Via mail en brieven is weer verzocht om in te stappen. Marco heeft hen verteld dat er een 
contactpersoon uit America moet zijn van het fonds dat mee wil doen. Collecte zal zijn in 2de

10. Ingekomen- en verzonden stukken 

 week 
van juni. 
 

Kruising Spoorweg/ Stationsstraat gevaarlijk, dit punt wordt ook aangedragen bij VVN. Informeren bij 
dorpsraad Hegelsom of zij ook klachten hebben. 
College komt op bezoek op 31 mei vanaf 21.00u. Er zal door de dorpsraad een presentatie getoond 
worden m.b.v. een beamer. 
Veolia laat weten dat een vaste lijndienst niet rendabel is. 
Mart Peeters meldt dat America in Beweging niet meer gaat voor een Sporthal en vraagt dorpsraad 
America dan ook om samen met Hegelsom en Meterik deze gezamenlijke wens op te pakken.  
Tractorsluis is goedgekeurd en zal zo spoedig mogelijk geplaatst worden. 
Bezwaar binnen gekomen tegen aanleg groen langs lossing Slikweg. (wordt meegenomen in overleg 
America in het groen) 
 
Verzoek voor wijziging of aanpassing stemlocatie

11.  Lopende zaken o.a. 
Turfsteker zal op 2

. 
Bart E meldt dat er door Federatie Gehandicapte Organisatie Limburg onderzoek is gedaan, ook de 
gemeente heeft een inventarisatie gedaan en heeft toegezegd dat voor juni alles in orde zal zijn. 
 

de

12. Rondvraag  
Marco vraagt voor kascontrole; Dorien blijft zitten en Frank moet nog gevraagd worden. 
Mien maakt van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van de dorpsraad en heeft voor alle 
leden een dvd gemaakt met diverse onderwerpen. 

 Paasdag onthuld worden. 
Hay Engels vraagt om na te denken over een naam die gegeven kan worden aan het parkje waar de 
turfsteker staat. 
 

 
13. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering 
 


