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

DORPSRAAD 

Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Lies de Swart, Piet Swinkels 

AMERICA Afwezig m.k.: Wiel Berden, Chantal Versleijen, Hay Engels   
Afwezig: Bart 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 Wiel Berden, Chantal Versleijen, Hay Engels.  
 
2. Vaststellen agenda. 
Agenda wordt vastgesteld; de foto kan ook vandaag niet worden gemaakt ivm afwezigheid van 
enkele leden. We hopen volgende maal compleet te zijn, tot zo lang doen we het met de foto van een 
incomplete dorpsraad op Americaweb.  
Toegevoegde punten na punt 5: collecte, kermis, dorpsradenoverleg 
 
3. Verslag vorige vergadering d.d. 19-05-2010. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
Opgemerkt wordt dat B&W hun bezoek aan America verreweg het leukst hebben gevonden van alle 
kennismakingen met de dorpen. 
Nav verslag: Ellen heeft nagevraagd naar de stand van zaken mbt tractorsluis Schiksedijk: “het is 
lopende”. 
 
4. Dorpsplan. 
Vier jaar geleden is een DorpsOntwikkelings Plan opgesteld nadat er in 3 avonden adhv thema’s 
gediscussieerd is. Nu is het belangrijk dit te actualiseren; wat is gerealiseerd, wat loopt er nog, wat 
moet toegevoegd worden? 
Zijn er vanuit de dorpsraad ideeen of plannen die een plek moeten krijgen in het dorpsplan? Hoe 
gaan we de bewoners betrekken bij het actualiseren? Hay stelt voor de mensen die toen betrokken 
zijn geweest, nu opnieuw te benaderen om mee te denken. Marco stelt voor dat enkele leden 
voorbereiden hoe het besproken gaat worden. Pieter, Toos, Hilske en Marco gaan dit voorbereiden, 
met als doel om in ieder geval een begin te hebben gemaakt vóór de vergadering met B&W. 
Ieder bereidt zich voor door het dorpsplan door te nemen op suggesties voor wijzigingen en 
herzieningen. 
 
5. Ingekomen- en verzonden stukken. 
De lijst wordt doorgenomen.  
Er is veel post geweest mbt het gezondheidscentrum. Hilske zal vanaf nu voor de Dorpsraad de mail 
filteren en alleen doorsturen wat van belang is voor allen. 
De Club van de Toekomst heeft op korte termijn het project stilgelegd, de stichting blijft bestaan om 
zo mogelijk in de toekomst nog wat mee te doen.  
Mbt pt 11: Marco is bij de politie geweest. De Nusseleinstraat staat bij hen op een prioriteitenlijstje, 
hetgeen betekent dat er op snelheid en op juist parkeren gecontroleerd gaat worden. De 
Nusseleinstraat is bij de spoorovergang smaller dan elders, dit is een gevaarlijke situatie. Karin 



 - 2 - 

bepleit een aparte spoorovergang voor fietsers, dit heeft de DR al lang gewild, maar niet voor elkaar 
gekregen.  
Mbt pt 14: Het bordje is geplaatst. Het is geen uniform toeristisch bordje geworden. 
Mbt pt 25: Ellen heeft 4 locaties doorgegeven. 
Mbt pt 26: Dit is per post bij de Dorpsraad binnengekomen. Het DB was van mening dat de DR er 
niks mee wilde en kon doen. Daarom is dit aan v Dongen gegeven; hij heeft het enthousiast 
opgepakt en ingezonden. 
Mbt pt 31: Aangegeven is dat stank buiten de bebouwde kom het beste compromis was, dat inwoners 
van America hier in het verleden voor hebben gekozen om extra stank in de Perdsvotten te 
voorkomen. 
Mbt pt 39: De publicatie “Onder Polen” is te lezen door alle geïnteresseerden. Ellen vraagt nog enkele 
exemplaren aan. 
Mbt pt 40: In te zien op te vragen bij Ellen. 
 
Verder is over het volgende gemaild: Er is een vuur gestookt op het kerkhof, waarbij materialen van 
graven zijn verbrand. Ook zijn er vernielingen bij de ingang van Aan de Brug geweest. Mensen 
moeten dit zoveel mogelijk melden aan de politie. Karin stelt voor om een stukje te schrijven in de 
Echo, of bv de Hallo, dat dit is gebeurd om de afschuw hierover uit te spreken. Dit in de hoop dat 
mensen elkaar of kinderen aan zullen spreken hierop. Hay gaat een ingezonden stukje in het 
Peelklokje zetten. 
 
5a 
De kermis komt eraan. Hay heeft hierover in het Peelklokje gepubliceerd.  
Pieter vraagt wat de DR belangrijk vindt om volgende week met Wim Versleijen te bespreken. Ellen 
merkt op dat er aandacht aan besteed moet worden dat op de laatste dag niet te vroeg afgebroken 
wordt.  
Via kermiskorting.nl kunnen kinderen kortingsbonnen downloaden.  
Ine zorgt voor de prijzen van de kleurwedstrijd. Marco doet de prijsuitreiking bij de rups.  
Er zal gelet worden op overschrijding van de geluidsnorm. 
 
5b 
Met de gezamenlijke collecte is €1140 (14%) meer opgehaald dan vorig jaar. Drie nieuwe grote 
fondsen hebben het meest opgehaald, de overige reguliere fondsen hebben minder opgehaald. Over 
de opbrengst wordt in het Peelklokje gepubliceerd. Er zijn 37 (!) lege enveloppen ingeleverd. 
 
5c 
America in het Groen:  
De Ger. Smuldersstraat ziet er fraai uit.  
Er zijn weer 10 deelnemers voor deelname aanplanting in het buitengebied.  
In het Kerkbos zal Jong Nederland in het najaar weer helpen. Er zullen stammen worden voorzien van 
gezaagde dierfiguren.  
Er is een wandelpad “Kabroeks Ommetje” van 2,5 kilometer gerealiseerd zodra de paaltjes zijn 
geplaatst. 
Er worden eiken aangeplant aan de Sleutelbloem. 
Mbt aankleding/ natuurlijker maken van de beek: in het verleden is aangegeven dat door de DR 
mede gelden ter beschikking worden gesteld. Als we hierin het initiatief nemen, zou het Waterschap 
sneller kunnen volgen. Totale kosten zijn beraamd op 275 000. In het kader van Dorpen in het groen 
zal worden gestart bij de Kabroeksstraat bij de brug.  
Mogelijk zou  hierop kunnen worden aangesloten met de natuurlijke speelterreinen door Versado. 
Vraag: Wie houdt het Turfstekerspad bij? Dit doet de gemeente. Soms neemt America in het Groen 
ook initiatief als ze zien dat iets nodig is. Er wordt aangegeven dat er nu palen onzichtbaar zijn door 
uitgroei van het groen- Hay zal hier naar kijken. 
 
6. Lopende zaken. 

 Gezondheidscentrum: Er is een Gebruikersadviesgroep (GAG) samengesteld waarin onder 
andere Chantal en Hilske namens Dorpsraad America deelnemen. Er zijn een aantal 
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bijeenkomsten geweest onder begeleiding van Fast, een bureau voor ondersteuning van 
ontwikkelingen van de eerste lijn. Zo zijn de missie en de visie geformuleerd, die de 
dorpsraadleden is toegestuurd. De leden vinden deze goed geformuleerd en zijn blij dat het 
welzijnsaspect hierin een plaats heeft gekregen. 
Verder kijkt de GAG naar de organisatievorm, de mogelijke locaties, de exploitatie en de 
uiteindelijke participanten (de disciplines die in het centrum gaan werken). Op 8 juli is ook de 
DR uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst voor participanten en geïnteresseerden. 

 
 BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) 

Er is een bijeenkomst geweest met de wethouder; er was niet veel meer te vertellen dan 4 
maanden geleden. Allerlei procedures kosten tijd. Het traject dat wordt gevolgd is goed 
uitgelegd.  

 
 Het naambordje Turfstèkersplein is geplaatst. Helaas zonder pictogram “picknickplaats”. 

 
 Nav Dorpsradenoverleg: 

Er is gesproken over natuurlijke speelterreinen- misschien zijn er buurten die er wat mee 
kunnen/willen? Ook kan dit mogelijk bij leegstaande kavels. Website: Springzaad.nl 
De Horster Dorpendag is donderdag 11 november met als doel: kennismaking dorpsraadleden 
Horst aan de Maas, kennisnemen van aanpak bij thema’s in andere dorpen. Tijd: 19.30-22.30 
uur. De Uitnodiging volgt nog, het zou leuk zijn met veel leden te gaan. Als bijdrage wordt aan 
de DR €50 gevraagd, de gemeente betaalt de rest (+/- helft). 
Er is besloten dat de gezamenlijke Dorpsraden geen pot maken voor rechtsbijstand.  
Hegelsom zet vaart achter het realiseren van een veilige situatie bij de Spoorstraat. 

 
 B&W hebben hun bezoek aan America op 31 mei erg leuk gevonden. 

 
 Betreft het putdeksel Zwarte Plakweg: duidelijk verbeterd, maakt geen herrie meer. 

 
 25 juni is het verteltheater vanaf een kar op Het Turfstèkerplein om 19.30 uur. Het duurt een 

half uur, komt allen! Schrijver/regiseur: Frans van de Pas (IJsselstein), Spelers: ‘t Peels 
Toneel uit Helenaveen. 

 
 Op 28 mei was de fietstocht de Gouden Helm; een nieuwe route in de vorm van een klavertje 

4 rond Helenaveen. 
 

 De takenlijst van Dorpsraadleden is aangepast. 
 

 Er is info over natuurlijke speeltuinen door Versado. 
 

 11 november is het dorpendag in Melderslo. 
 
7. Foto maken vervalt. 
Dit wordt verzet naar 8 september in aansluiting op de vergadering. 
 
8. Rondvraag. 
Pieter: Er zijn botsingen en bijna-botsingen op de kruising Americaanseweg- Speulhofsbaan en op de 
kruising Hofweg- Kannegietweg. Er treden gevaarlijke situaties op door onoplettendheid of door het 
afdwingen van voorrang. Ellen verwoordt onze bezorgdheid in een mail aan Gertie en aan de DR 
Meterik. 
Toos: Nav de vergadering van Stichting aan de brug: het bestuur heeft het moeilijk, 3 personen in 
het bestuur is heel minimaal. Op 16 september is de volgende vergadering en heeft Toos vakantie- 
kan iemand anders gaan? Geert kan evt. en zal dit  in de DR vergadering van 8/9 aangeven. Er gaan 
huurders van Aan de brug wegvallen (vertrek kleuters); de exploitatie is net rond. 
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Karin: is er geen inventarisatielijst van de wegen van America, waarop ze dingen aan kan kruisen die 
ze tegenkomt die moet gebeuren? Marco heeft vanuit Jong Nederland een lijst. Ellen vraagt het de 
gemeente. 
Marco: De politie wil gaag een lijstje van ons wat wij als gevaarlijke situaties zien. 
Lies: Het bordje bij het beeld van de vreemde vogels is niet leesbaar door hoog gras. Het moet wat 
hoger geplaatst. De DR vraagt of Lies zelf melding maakt. 
Hay: De verkiezingsborden zijn blijven staan, graag verwijderen voor de kermis. Ellen mailt dit door. 
Wat is de status van de grond aan de Lisdodde achter de starterswoningen? Dit zijn kavels voor vrije 
sectorwoningen. 
Hilske vraagt duidelijk af te spreken wie wat doet. 
Ellen is 22/8-7/9 afwezig; wil iemand de post check van de mail overnemen? Ivm vakantietijd is dit 
lastig. Er wordt afgesproken de vergadering van september niet te verzetten en dan niet te werken 
met het actueelste overzicht van in- en uitgegane stukken. Ellen zal alleen eventueel heel dringende 
zaken nog toevoegen. 
De KVK inschrijving van Frank ten Doeschate is nog niet in orde- Ellen en Frank pakken dit samen op. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
Aansluitend: gezellig samenzijn bij “het Station”. 


