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

DORPSRAAD 

Adviseurs: Hay Engels. Hay Mulders, 
Gasten: Piet Swinkels, Henry van der Heijden, Roel Janssen, Joost 
Linskens, Jac Kleuskens, Joost Pijnenburg AMERICA  
Afwezig m.k.: Bart Engels, Pieter van den Homberg  p/a E. Jacobs   
Afwezig:  
Notulist: Hilske Janssen 

 
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 Bart Engels en Pieter van den Homberg. 
 
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Verslag vorige vergadering d.d. 8-9-2010. 
VVN is vandaag niet aanwezig, hiervoor is een nieuwe datum gepland 1-12-10.  
Karin heeft met de gemeente overlegd; oa mbt de veiligheid bij het spoor en de bomen aan de 
Gerard Smuldersstraat. Ze zal dit elk halfjaar doen. 
Mbt verlichtingspunt bij het trapvelje: Hay M kan dit niet meenemen naar America in het Groen. Ellen 
neemt dit op met de gemeente. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
4. Dorpsplan (Buurtcafé America 15-11-2010) 
Voor de herziening van DOP en DOV is afgelopen maandag een Buurtcafé georganiseerd in aan de 
Brug. Jac Sluijters van Synthese is hierbij als begeleiding aanwezig geweest. Er zijn verschillende 
positieve reacties van dorpsleden ontvangen. Er is aan de hangtafels flink gediscussieerd in kleine 
groepjes. Zo is veel informatie vergaard over de wensen die leven bij de dorpsleden. Er is gevraagd 
om dit vaker te doen; we willen dit 1 à 2 keer per jaar organiseren.  
Opgemerkt wordt dat het fijn is dat niet van tevoren bekend was welke thema’s bediscussieerd 
werden, zodat men blanco binnenkwam. 
 
5. Lopende zaken 
Gezondheidscentrum :  

Over locaties kan nu nog niets gezegd worden, financiering is afhankelijk van de uiteindelijke 
locatie. De projectleider WMO van de gemeente, dhr. Jacobs, sluit op uitnodiging afhankelijk van 
de agenda aan bij overleg over het gezondheidscentrum.  
Voor de stichting wordt een bestuur van 5 of 7 leden voorgesteld, waarin 1 lid op voordracht van 
de participanten en 1 lid op voordracht van de gebruikers. Als voorzitter wordt een ervaren 
bestuurder met affiniteit met zorg aangezocht. Voorzitter, penningmeester en secretaris kunnen 
mogelijk vacatiegeld krijgen. Er kunnen voor het bestuur adviseurs betrokken zijn.  
De Dorpsraad wordt gevraagd na te denken over vormen van patiëntenparticipatie; mogelijk een 
klankbordgroep of een patiëntenraad. En ligt hierin ook een rol voor de Dorpsraad?   
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Er zijn namen bedacht, maar er is nog niet het gevoel dat de beste naam er tussen zit. Vandaar 
de vraag allen aub mee te denken over namen. Geopperd wordt een dialectnaam, die verband 
houdt met de uiteindelijke locatie. 
Per 1/1/11 wil een mondhygiëniste zich in America vestigen. Mogelijk eerst een ruimte in aan de 
Brug huren en daarna naar het gezondheidscentrum. Dat kan misschien het zoeken naar een 
tandarts vergemakkelijken. Daarnaast is men bezig om Maatschappelijk werk in het centrum te 
krijgen. Twee morgens zal het priklab van Viecurie aanwezig zijn. Ten tijde van deze 
vergadering zou een podotherapeut zich ws vestigen. Dat is later echter helaas teruggetrokken. 
Het gezondheidscentrum komt op de agenda van 15/12; Jan van Dongen wordt dan 
uitgenodigd. Men verwacht dan meer te kunnen vertellen. 

Bieb:  
geen ontwikkelingen. Wachten is op een locatie die beschikbaar komt via de gemeente. De 
gemeente wijst erop dat er nog bouwlocaties zijn in ’t Slik.  

Felicitatiekaart Dorpsraad:  
Chantal is nog bezig met de foto. Ze zal vóór de volgende vergadering het bestuur een concept 
sturen 

America in het Groen:  
Kabroeks Ommetje. Het nieuwe wandelpad laat nog even op zich wachten. De route is wel 
bekend. Op sommige plaatsen moet er nog wat plaats gemaakt worden in de singel om goed 
te kunnen wandelen. Dit geldt vooral voor het stukje Sleutelbloem / Lisdodde. Er zullen ook 
een paar banken geplaatst gaan worden. Vanuit dit ommetje kan een rondje door het kerkbos 
worden gemaakt. Daar heeft een houtsculptuurzager uit bomen 6 sculpturen gezaagd. Ziet 
leuk uit en tijdens de werkzaamheden keken de kinderen van de school. 
 
Beplanting tussen het spoor en de Past. Jeukenstraat: De bedoeling is om dit nog dit najaar 
uit te gaan voeren. Hier zal een hogere beukenhaag geplant worden tot aan de toegangsweg 
naar het voormalige Benegasterrein. 
Aanplant in het buitengebied: Eind november wordt het plantmateriaal uitgeleverd aan 
ongeveer 10 mensen in het buitengebied. Er worden weer hagen, bomen en fruitbomen 
geplant. America wordt weer groener.  
Diversen: Hier en daar worden wat kleine projectjes uitgevoerd, vnl. het planten van bomen 
op open plekken (Sleutelbloem, Hoebertweg, Saarweg, Jacob Poelsweg) , afwerking hoek Ger. 
Smuldersstr. / Kerkbosweg.  
Inrichting voormalig Benegasterrein (valt buiten het project, wordt ws door de NS betaald): 
Dit gaat ingericht worden als bos en natuurterrein. De gemeente maakt hiervoor een voorstel.  
Plannen mbt het Beukenhofje zijn vervallen ivm de onvruchtbare bodem. 
Herinrichting Kabroeksebeek: De dorpsraad maakt zich sterk om het hele traject uit te voeren. 
Zoals het er nu naar uitziet zal vooralsnog een deel van de plannen uitgevoerd gaan worden. 
Voor het stuk vanaf de Schiksedijk tot aan de Kabroekstraat worden momenteel plannen 
uitgewerkt. De financiën komen voor een deel van het Waterschap, het project Dorpen in het 
groen (deadline 1/4/11) en vanuit de dorpsraad. Zodra de plannen concreter zijn, worden de 
bewoners geïnformeerd.  
Er wordt eerst met de buurtgenoten overlegd over de plannen. Ook komt het terug in de 
Dorpsraad. Jammer dat in 1e instantie het deel van de beek bij Aan de Brug niet wordt 
aangepakt, maar dat is een zeer duur stuk. Hopelijk wordt er wel mee begonnen als het 
andere deel wel is aangepakt. Marco heeft gebeld naar het Waterschap en Ellen heeft vanuit 
de Dorpsraad op 16/9 een brief geschreven met de vraag wat er gaat gebeuren en verzoek om 
een schriftelijke argumentatie. Wij verwachten een schriftelijk antwoord. Daarnaast zouden ze 
via Peelklokje en Echo de inwoners moeten informeren over de voortgang en de keuzes mbt 
de plannen rond de beek, omdat er eerder door de presentatie 2 jaar geleden verwachtingen 
zijn gewekt bij inwoners. Ellen neemt opnieuw contact op met Hans van der Valk, projectleider 
van het Waterschap, en verzoekt de eerdere brief van de Dorpsraad te beantwoorden en 
inwoners te informeren. 
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Brief naar Prorail en gemeente ivm toegenomen overlast spoor:  
De gemeente zei deze klacht alleen aan Prorail door te kunnen spelen. Van Prorail is niets 
vernomen. Richting Sevenum is aan het spoor gewerkt. Ellen stuurt prorail een 
herinneringsbrief. 

VVN:  
Omdat vanavond niet mogelijk was, is 1/12 om 19.30 uur gereserveerd voor een avond met 
VVN. Via Peeklokje, Hallo en Echo worden inwoners op de hoogte gebracht. Input vanuit het 
Buurtcafé wordt meegenomen. We hopen m.n. op opkomst van aanwonenden van de 
Nusseleinstraat, maar er zijn natuurlijk zeker meer gevaarlijke situaties. 

Op te richten Groengroep:  
Er hebben zich verschillende inwoners opgegeven om openbaar groen in America te willen 
onderhouden. Opgemerkt wordt dat Horst aan de Maas veel minder geld uittrekt voor 
groenonderhoud dan de gemeente Venray. Op 8 december wordt door de Dorpsraad een overleg 
gepland met betrokkenen. De Dorpsraad moet even helpen opstarten en daarna heeft de ze hier 
geen rol meer in. Voorstel om een brief naar de gemeente te sturen dat er mensen zich hebben 
opgegeven en dat begin januari een bijeenkomst belegd kan worden. Er wordt gevraagd om 
meer info en om voldoende materialen ter beschikking te hebben. 

 
6. Afsluiting Schiksedijk 
Aanwonenden hebben bedenkingen bij de vorm van de geplande afsluiting van de Schiksedijk. Niet 
alle landbouwverkeer kan langs de afsluiting (moet dan door het dorp), veel ander verkeer kan er wel 
langs, maar geen personenwagens. Voor vrachtwagens hangt het van de vrachtwagen af. Voor 
aanwonenden is de afsluiting lastig. 
De Dorpsraad heeft oorspronkelijk de gemeente gevraagd om veilige fietsroutes; dit was een punt uit 
het DOP. De gemeente bepaalt vervolgens hoe ze dit wil realiseren. Zijn er bezwaren tegen de vorm 
van de oplossing, dan moeten deze bij de gemeente ingediend worden. 
Mening van aanwonenden: beter nu niet aanleggen, want als de afsluiting er ligt en na een jaar 
geëvalueerd wordt, is het lastig deze weer verwijderd te krijgen. Daarnaast bepleiten ze dat de 
sociale controle minder goed wordt als de afsluiting er ligt. Graag willen ze de 60-km zone houden die 
dan beter gehandhaafd wordt. Of bestemmingsverkeer, maar de gemeente heeft gezegd dat dit niet 
handhaafbaar is. Deze vorm van afsluiting voldoet niet om het doel van een veilige fietsroute te 
creëren, vinden verschillende aanwezigen. De bulten op de Hofweg maken die weg niet goed 
berijdbaar.  
Voorstel is opnieuw met de wethouder van verkeer over de voors en tegens van afsluiting te praten.  
Ellen verzoekt de gemeente om een afspraak met Joost P., Henry en een afvaardiging van de 
Dorpsraad. 
 
Er wordt nog opgemerkt dat de Dorpsraad aanwonenden via een brief op de hoogte had moeten 
stellen van discussie over de plannen. Aan de andere kant wordt opgemerkt dat ieder zelf 
verantwoordelijk is om zich te informeren en dat veel meer mensen belanghebbenden zijn. 
 
7. Ingekomen- en verzonden stukken. 
De lijst wordt doorgenomen. 
Via het Gezondheidscentrum krijgt de Dorpsraad informatie over de bijeenkomst mbt de 
veranderingen in de WMO. Ook Ruud zal hier heen gaan. 
Geopperd is dat de gemeente Aarlegaarde kan kopen om bejaardenwoningen te bouwen. Ellen mailt 
dit aan Gertie en cc aan Wonen Horst. 
 
7a toevoegingen 
Agenda 15/12: verenigingen, gezondheidscentrum, America dat stiët, prioriteitstelling Dorpsplan. 
America dat stiët: Rowwen Heze heeft een symbolisch cadeau gekregen, verder wordt gedacht aan 
borden bij toegang van het dorp en aan een kunstwerk. 
Dorpendag voor dorpsraadleden: interessant, gezellig en leerzaam. 
Begroting gemeente is rondgegaan, geen commentaar. 
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8. Rondvraag. 
Jac: Van de zoutbak achter de kerk wordt het slot kapotgemaakt en wordt zeer vaak zout 
weggehaald. Dit is een zaak voor de politie. De bak is bedoeld om te kunnen strooien in openbare 
ruimte. 
Henry: wanneer zullen de werkzaamheden aan het bergbezinkbassin aan de Schiksedijk afgerond 
zijn? Onbekend; het zou eind oktober klaar zijn, maar is erg uitgelopen.  
Bij de kiosk is het monument van de Turftreiers beklad met varkensstift. Misschien te verwijderen 
met babyolie? Ellen mailt de gemeente. 
Hay E: Boom bij de kiosk is voor een groot deel zonder bast. Hay M: hetgeen wil zeggen dat hij ws 
het loodje zal leggen. 
Geert: Groen in ’t Slik achter de starterswoningen; verpauperd grasveldje zou opnieuw ingezaaid. 
Ellen mailt gemeente. 
Ellen: Foto maken? We zijn compleet! Dit wordt besloten. 
Hilske: Wie declaraties in moet leveren, doe dit aub niet laatst december. 
 
9. Sluiting.. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 


