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

DORPSRAAD 

Adviseurs: Hay Mulders, Bart Engels 
Gasten: Mien Klaassen, Piet Swinkels, Henri van der Heijden, Jac 
Kleuskens AMERICA  
Afwezig m.k.: Toos Tielen, Karin van Rengs, Ruud Baltussen, Hay 
Engels  

p/a E. Jacobs   

Afwezig:  
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 Toos, Karin, Ruud en Hay Engels. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Agenda wordt vastgesteld; Pt 11, Ingekomen stukken, wordt na pt 3 besproken. 
 
3. Verslag vorige vergadering d.d. 23-06-2010. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
3a. Ingekomen- en verzonden stukken. 
De lijst wordt doorgenomen. 
De fotoplattegrond is niet goed bruikbaar om verkeerssituaties op aan te geven- Hay neemt hem mee 
naar vereniging Oud-America. 
Pt 18: Voor Kijk-in-de-wijk-dag zijn Bart en Marco opgegeven. 
Pt 20: De vergadering met B&W in oktober wordt naar het voorjaar verschoven, zodat wij het 
Dorpsplan geactualiseerd hebben. 
Pt 21: Kom aan de Brug vindt plaats op 24/10 van 14-18 uur. Gebruikers van Aan de Brug 
presenteren zich hier. De Dorpsraad zal een standje hebben mbt actualisatie van het Dorpsplan. 
Pt 23: voor 2011 krijgen we hetzelfde niveau prioriteitsgelden als voorheen. 
Pt 24: mbt geluidsoverlast door de spoorlijn: dit is recentelijk erger geworden. Per uur is er sprake 
van 2 pers treinen en 4 goederentreinen. Meerdere inwoners hebben hier overlast van. Ook is er last 
van roet van diesellocs. De DR stuurt een brief naar Prorail en de gemeente. 
Pt 25: openbare raadsvergadering met als thema “bevolkingkrimp”. Bart is aanwezig geweest. Vanaf 
2025/2030 begint de krimp echt. De vraag is of ingezet moet worden op tegengaan van de krimp, of 
op de krimp in goede banen leiden. Er zijn een aantal kernen waar Wonen Limburg geen nieuwbouw 
meer wil plegen. De laatste cijfers van de gemeente Horst ad Maas zijn gepresenteerd. Verslag 
hiervan zal wel op internet komen, Bart zorgt dat we het verslag ontvangen. Er komt een vervolg op 
deze themavergadering.  
Pt 26: Veilig Verkeer Nederland heeft een stappenplan gemaakt (dit hebben we ontvangen) om 
verkeersonveilige situaties relatief simpel aan te pakken. Dmv deze pilot willen ze ons ondersteunen 
om onveilige situaties aan te pakken. Wie wil in een werkgroepje hiermee aan de slag gaan? 
Voorstel: Obv de takenlijst vragen we bij deze of Karin hierin het voortouw neemt om contact te 
zoeken. (We stellen voor om VVN uit te nodigen in de DR en om dan ook bewoners uit te nodigen.) 
We willen deze kans voor ondersteuning graag aannemen. 
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Pt 28: Voor de gemeentekalender worden de data van de DR vergaderingen in 2011 gevraagd. In het 
algemeen zal de vergadering op de 2e woensdag vd maand zijn. De volgende data worden 
afgesproken: 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 15/6, 14/9, 12/10, 16/11, 14/12. Op 13/4 nodigen we 
dan B&W uit. Ellen geeft dit door. 
Pt 29: Betreft een verzoek om een burgerinitiatief te ondersteunen om eerst onderzoek te vragen 
voordat megastallen gebouwd worden. De DR America zal niet tekenen, maar ieder kan dit op 
persoonlijke titel doen als hij/zij dat wil. 
 
4. Evaluatie Kermis. 
Fijn dat er dit jaar weer botsauto’s waren. Er zijn geen signalen geweest van ongeregeldheden. Pieter 
heeft helaas geen info aan het Peelklokje doorgegeven. Er waren 60-70 kleurplaten ingeleverd. 
Kermisexploitanten willen vroeg opruimen op woensdagavond tenzij er nog kermisgangers zijn. 
Daarom is er een loterij gehouden met een trekking aan het einde van de kermis op woensdagavond. 
Iedere exploitant legde € 25 in en de gemeente en de DR ook, zodat er een leuke prijzenpot was van 
€ 350. Dit is een succes geweest, het was best druk. Pieter heeft de indruk dat exploitanten tevreden 
waren. 
 
5. Afsluiting Schiksedijk.  
Er is een presentatie geweest in Meterik over de werkzaamheden aan het bergbezinkbassin. De 
werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Er zou een alternatieve route naar het Dendroncollege worden 
bewegwijzerd, maar hier is helaas niets van gezien. Het zou zo’n 2 maanden gaan duren. 
Mbt tractorsluis schiksedijk: Er zijn vormen van blokkades die ook bepaalde landbouwvoertuigen 
blokkeren. Over de vorm van de geplande blokkade is niks bekend. Ellen vraagt na wat voor blokkade 
er gepland is en wanneer deze wordt gerealiseerd. Ze vraagt een tekening. De DR vindt het 
belangrijk dat landbouwmachines kunnen passeren, anders komen deze ook nog door de kern rijden. 
 
6. Gezondheidscentrum America 
De vorderingen gaan snel. Er wordt een stichting opgericht. Op dit moment zijn er gesprekken met 
kandidaat-participanten (disciplines die willen deelnemen). Later in september zal bekend worden 
welke geselecteerd zijn, waarna de deelnemers een intentieverklaring zullen tekenen. De financiering 
is grotendeels rond. Er worden nog enkele bouwlocaties onderzocht. Streven is medio 2012 te 
openen. 
America in beweging zou graag gezamenlijk gebruik maken van een oefenzaal als mogelijke 
sportfaciliteit. Of dat mogelijk zal zijn, is niet bekend, maar het wordt wel meegenomen. 
 
7. America in het Groen 
Hay: De werkzaamheden bij de Gerard Smuldersstraat zijn afgerond. Er moet alleen nog betegeld 
worden bij het zitje bij Coenen vóór. 
Het Kerkbos zal eind oktober worden onderhouden met Jong Nederland America. 
Voor het  Kabroeks Ommetje is de vergunning van het waterschap binnen. Er is voorgesteld om in de 
singel een klepelpad aan te leggen. 
In het buitengebied zijn 10 projecten. Kapotte beuken worden aangepakt als het een aantal zijn, 
incidenteel niet. 
Toegevoegd project achterzijde Pastoor Jeukenstraat wordt half november uitgevoerd. 
Voor de werkzaamheden aan de Kabroeksebeek is nu geen geld beschikbaar. Wel kunnen 
deelprojecten uitgevoerd worden vanuit America in het groen. Voorgesteld wordt de beek vanaf de 
brug Kabroekstraat tot aan de Schiksedijk aan te pakken. Dit is minder duur dan het 1e stuk van de 
beek. Eventueel kan Versado natuurlijke speelterreinen hierbij worden betrokken.  
Waterschap en gemeente financieren; zij vragen aan de DR ook gelden. De financiën worden nu 
nader uitgewerkt. In 2008 is proriteitsgeld voor de aanpak van de beek geoormerkt; toen is € 10.000 
voor de aanpak van de gehele Kabroeksebeek geoormerkt. Als we hier nu uitvoering aan willen 
geven, zou dit wel nog goedgekeurd moeten worden.  
Vanuit Dorpen in het Groen kan hier nu geld in worden gestopt; het budget moet voor half 2011 
gebruikt zijn. Graag wordt hiervan gebruik gemaakt.  
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Bij de DR is sprake van teleurstelling omdat men na de plannen die het Waterschap presenteerde, 
andere verwachtingen had. Nu wordt gevreesd dat slechts een klein stuk beek wordt aangepakt. We 
hebben geen officieel bericht van gehad van het Waterschap dat de financiën op dit moment 
ontoereikend zijn. Er wordt voorgesteld een brief naar het Waterschap te sturen waarin gevraagd 
wordt de DR te informeren over de stand van zaken. Er zijn duidelijke afspraken met het Waterschap 
nodig. 
Op 11/11 is de volgende vergadering van Dorpen in het Groen.  
 
De DR neemt het volgende principebesluit: het inzetten van prioriteitsgelden voor aanpak van de 
beek is accoord. Voor het hele traject was een bedrag van € 10.000 uitgetrokken. Voor aanpak van 
een deel van de beek wordt nu geen bedrag vastgesteld. Als duidelijk is welke bedragen de andere  
partijen bijdragen, kan de DR een bedrag vaststellen. 
 
8. DOP 
Een groepje bestaande uit Pieter, Toos, Marco en Hilske bereidt de evaluatie van het Dorpsplan voor. 
Jac Sluijters van Synthese ondersteunt hierin. Het stappenplan voor de actualisatie wordt 
doorgenomen. Aanwezigen zijn accoord.  
Opgemerkt wordt dat het goed is ook te formuleren wat gerealiseerd is, niet alleen wat nog gedaan  
moet worden. 
 
9. Aandachtspunten voor de politie 
De Nusseleinstraat is een gevaarlijk punt- hier wordt in het najaar aandacht aan besteed.  
De politie vraagt ons een lijstje van knelpunten op te stellen. Er wordt een formulier rondgedeeld om 
aan te geven waar de aandacht op gericht moet worden. Marco vraagt ieder het formulier in te vullen 
en hem dit terug te mailen. Hij stuurt daarvoor het formulier ook nog digitaal door. 
 
10. Dorpsradenoverleg 

 Voor de Dorpendag op 11 november 19.30 uur zijn 80 deelnemers opgegeven; Vanuit America 
zijn 6 deelnemers opgegeven. Graag moeten de deelnemers zich nog over de verscillende 
workshops verdelen. Dit wordt als volgt gedaan: 

 Realiseren MFC Melderslo Hilske Frank 
 AED/burgerhulpv Ellen Marco 
 BIEB Pieter Frank 
 Prioriteitsgeldenverordening gemeente Pieter Ellen Hilske Marco 

 Marco geeft dit aan het Dorpsradenoverleg door. 
 Enquête mt het afvalsysteem. Marco stuurt de korte reacties van de DR door:  

1. Belang lage kosten:8, weinig moeite:9, recyclebaar:8 
2. Plastic halen: graag 2 maal per maand. (graag nascheiding door afvalverwerker!) 
3. Graag zelfde formaat container houden en vooral even vaak ophalen restafval. 
4a. a. een lokale club haalt eenmaal per jaar zaken op 
4b. b. Graag gratis aan huis ophalen van tweedehands spullen door gemeente -tussendoor. 
4c. c. graag het hele jaar door ophalen en inleveren tweedehandsspullen. 
5. Opmerkingen: Graag nascheiden plasticafval. Graag stank van afval voorkomen. Graag goed 
regelen zodat geen afval elders gedumpt wordt. Graag zwerfvuil voorkomen en opruimen. 

 AED: De gemeente is bezig om coördinatie op te zetten mbt opleiden van hulpverleners, 
opzetten alarmering van hulpverleners, bekendheid waar apparaten hangen en opzetten 
onderhoud voor algemene apparaten. 

 Wordt nog gebruikgemaakt van de skatebaan? Ja. 
 In november wordt weer een gemeentelijk vervoersplan gemaakt- actualisatie van wegen en 

gebruik ervan. 
 
12. Lopende zaken. 
De werkzaamheden aan de putdeksel op de Zwarte Plakweg hebben 80-90% verbetering van 
geluidsoverlast opgeleverd. 
Er is verzocht om de mal van d’n Turfstèker op te slaan; deze kan bij Oud America terecht. De 
gemeente brengt deze van de bronsgieter naar Oud America. Marco regelt het vervoer. 
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13. Rondvraag. 
Piet: ziet dat er in het algemeen zaken in het dorp niet goed onderhouden zijn (tegels, onkruid, 
scheve bankjes, gaten in de weg, etc.) Karin zou dit verzamelen en eens in de zoveel tijd doorgeven 
aan de gemeente. Piet sluit met Karin kort wat hem is opgevallen. 
Jac: Er is een uitnodiging voor 29/9 voor een bijeenkomst met als doel een groengroep op te zetten; 
waarbij de gemeente onderhoud van groen door burgers bekostigt. Bart: Dit werkt vaak heel goed! 
Paaltjes Turfstekerpad staan scheef. 
Marco: tot 2009 kregen we geld voor onze internetpagina (€55-60), maar nu niet meer. Willen we dit 
vanuit de prioriteitsgelden bekostigen? Dit is op dit moment niet nodig; we kunnen dit bekostigen 
vanuit de subsidie aan de DR. 
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
Een foto maken lukt hopelijk de volgende maal- in de hoop dat we dan compleet zijn.  


