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Aanwezige leden: Ellen Jacobs, Marco Hesp, Frank ten 
Doeschate, Hilske Janssen, Geert Vogelzangs, Pieter van den 
Homberg, Toos Tielen, Chantal Versleijen, Karin van Rengs, Anton 
de Wit, Wiel Berden, Ruud Baltussen  

DORPSRAAD 

Adviseurs: Bart Engels 
AMERICA Gasten: Mien Klaassen, Piet Swinkels, Jac Kleuskens  

Afwezig: Hay Mulders, Hay Engels  p/a E. Jacobs   
Notulist: Hilske Janssen-Feitsma 

 
Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een bericht van verhindering binnen gekomen van Hay Mulders en Hay Engels. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Agenda wordt vastgesteld; de foto wordt achteraf gemaakt, punt 4 en 5 worden omgewisseld ivm 
later komen van Jac. 
 
3. Verslag vorige vergadering d.d. 21-04-2010. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
4. Dorpsplan. 
Vier jaar geleden is een DorpsOntwikkelings Plan opgesteld nadat er in 3 avonden adhv thema’s 
gediscussieerd is. Hier zijn acties uit voortgekomen die deels nog lopende zijn. Voorbeeld: locaties 
woningbouw, meanderen Kabroekse Beek, Club van de Toekomst (waaruit America in beweging is 
voortgekomen), veilige fietsroutes. 
Ook zijn er zaken geopperd die (nog) niet van de grond zijn gekomen omdat dit zeer omvangrijke 
projecten zijn, zoals het aanleggen van een rondweg om America om vrachtverkeer om de kern heen 
te leiden. Ook het realiseren van een zorgcentrum, waar op dit moment hard aan wordt gewerkt, is 
zo’n omvangrijk project. 
Zijn er vanuit de dorpsraad ideeen of plannen die van belang zijn voor een dorpsplan? Hoe gaan we 
de bewoners betrekken bij het actualiseren van het dorpsplan? 
Voorgesteld wordt de plannen vanuit het DOP te evalueren in de vergadering met de gemeente in 
oktober. Andere voorstellen: evaluatie dorpsplan agenderen in dorpsraad, reacties vragen via 
internet. 
Besluit: Als start bereidt ieder zich voor door het dorpsplan door te nemen en worden suggesties voor 
wijzigingen en herzieningen door te sturen via de mail. 
 
6. Ingekomen- en verzonden stukken. 
De lijst wordt doorgenomen.  
Nav punt 15: In de verzekering die door de gemeente is afgesloten, is geen rechtsbijstand voor de 
dorpsraad opgenomen. Voor vrijwilligers persoonlijk is deze verzekering er wel. De ervaring van de 
KBO is dat de verzekering van de gemeente summier is. Het is de vraag of rechtsbijstand aan de 
dorpsraad nodig is. We moeten zorgen dat we niet in de positie komen dat rechtsbijstand nodig is. Dit 
punt wordt verder bespoken in het dorpsradenoverleg. 
Punt 16: Putdeksel Zwarte Plakweg wordt binnenkort geheel vernieuwd. 
Punt 20: Uitnodiging fietstocht gouden helm. Op 28 mei om 15.00 uur wordt het startsein gegeven 
bij het monument ter herinnering aan de vondst van de helm. Marco zal aanwezig zijn. 
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Ook komt er een verteltheater vanuit een vrachtwagen. Op 25 juni om 19.30 uur wordt dit stuk (half 
uur) opgevoerd bij het Turfstekersplein. Aan het einde gaan de acteurs rond met de hoed. Dit komt in 
het Peelklokje te staan. 
Punt 21: mail mbt Maashorstfonds van de Rabobank. Voor een groot project kunnen we een aanvraag 
doen voor financiële steun. Inschrijven van mei tot en met september. 
Punt 25: Chantal heeft de mogelijkheden en kosten voor een felicitatiekaart van de Dorpsraad op 
papier gezet. Besloten wordt een algemene kaart te ontwerpen op A5 formaat, met een afbeelding 
van de Turfsteker. 
 
Verder: 
Chantal heeft een mail gehad van Bart van Issum met een voorstel om een website te bouwen voor 
de ondernemersvereniging en om dit te integreren in de website van America. Hij wil dit kosteloos 
doen als hij een reclamebanner kan plaatsen. Marco: de site van de dorpsraad is aan vernieuwing 
toe, moet echter wel onafhankelijk blijven. Samen zullen ze de ideeen hierover eens doorspreken. 
 
Marco heeft een nieuwsbrief gekregen van de gebiedscommisie Helden-Horst-Vernray. Wie deze wil 
lezen, kan dit aangeven bij Ellen. 
 
Marco heeft een overzicht gemaild van de wethouders en raadsleden en welke portefeuilles ze 
hebben. 
 
7. Lopende zaken. 
Naambordje Turfstekersplein: een bruin toeristisch bordje kost zo’n €100 inclusief zetten. Besloten 
wordt dit vanuit de prioriteitsgelden te bekostigen. Ellen vraagt deze gelden aan. Er wordt geprobeerd 
de onthulling te koppelen aan het verteltheater op het plein, op 25 juni. 
Inworpsluizen glasbak: de definitieve plaats is gevonden, werkzaamheden zijn afgerond. Jammer 
genoeg kost het wel een parkeerplaats. Op de Slikweg werd de glasbak vandaag geplaatst. 
Bezoek wethouders 31 mei: Marco heeft op zijn vraag om inbreng van verenigingen op dit moment 
slechts gehoord dat de Gouden Liesjes zich willen presenteren. Misschien volgen nog meer 
aanmeldingen. Verder is het idee hen een aantal vragen voor te leggen die ze bv in den Moeëk op 
kunnen zoeken. Er wordt een filmpje van de Werkgroep Oud-America. Het totale programma wordt 
nog voorbereid door het DB. Het zou fijn zijn als ieder aanwezig is. 
AED wordt opgenomen in het Peelklokje. 
Takenlijst: Omdat niet iedereen het bestand goed kan openen of de actueelste versie heeft, zal 
nogmaals een versie verspreid worden. Karin en Piet houden samen onderhoudszaken van groen en 
wegen in de gaten. Toos is betrokken bij Aan de Brug in de zin van monitoren. Ze neemt geen deel in 
het bestuur. Als gebruiker zal zij wel twee keer per jaar de vergaderingen bijwonen. Toos zal namens 
de Dorpsraad aan Aan de Brug aangeven dat dit de rol van de Dorpsraad zal zijn.  
Mbt de tractorsluis in de Schiksedijk is nog niets verder bekend. Ellen zal informeren naar de stand 
van zaken. 
Mbt BIEB is niks naders vernomen over de aanvraag van prioriteitsgelden voor oprichting van een 
vereniging. 
Mbt gezondheidscentrum zijn in de tussentijd  geen verdere ontwikkelingen geweest. Volgende week 
is de eerstvolgende bijeenkomst. 
 
5. America in het groen. 
Er zijn enkele nieuwe aanmeldingen binnengekomen die zijn doorgestuurd naar het IKL.  
Mbt Kabroeks Ommetje is plaatsing van voorzieningen goedgekeurd. Het kerkbestuur verleent 
medewerking aan plaatsing van voorzieningen bij de route door het Kerkbos. De gemeente kan geen 
rechten ontlenen aan de realisatie van het Ommetje. Mocht bv het Kerkbos een andere eigenaar 
krijgen, dan moet de route verlegd worden en moeten de voorzieningen op kosten van de gemeente 
verwijderd worden. 
Een nieuw plan is om haagbeuken langs de achtertuinen van de percelen aan de pastoor Jeukenstraat 
te plaatsen. 
 
8. Rondvraag. 
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Mien heeft op Reindonk gelezen dat er door verenigingen tegoedbonnen gekregen kunnen worden 
door plastic in te leveren naast de Plus in Horst. 
Tijdelijk wordt plastic apart ingezameld, tot de gemeente heeft besloten hoe de afvalscheiding en -
verwerking definitief vorm gaat krijgen.  
Tussen de Midden Peelweg en de Peel  komt in 2012 een nieuwe gasleiding die wordt uitgegraven in 
een strook van 40 m breed en 2,5 m diep. 
Er is weer sprake van stankoverlast bij het fietspad Gerard Smuldersstraat en in het Slik. Ellen mailt 
dit aan Gertie. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
10. Foto maken van de dorpsraadleden.  
Dit wordt verzet naar de volgende keer ivm de afwezigheid van Geert en eerder vertrek Karin. We 
moeten dan wel compleet zijn! 


