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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, Pieter van den Homberg, Karin 
van Rengs, Hilske Janssen  

DORPSRAAD 

Adviseurs: Hay Engels. Bart Engels, Hay Mulders, 
AMERICA Gasten: Ruud Baltussen, Jac Kleuskens, Lies de Swart, Piet 

Swinkels  
 

p/a E. Jacobs   
Afwezig m.k.: Karin van Rengs, Chantal Versleijen, Toos 
Tielen  
Afwezig:  
Notulist: Hilske Janssen 

 
Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
1. Opening en berichten van verhindering.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een bericht van verhindering binnen gekomen van Karin, Chantal en Toos. 
 
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld. Punt "Ingekomen/verzonden stukken" wordt bij punt 9 
besproken. 
 
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 15-12-2010. 
Het viel op dat verenigingen afwezig waren, terwijl wel leden aanwezig waren, maar dan 
niet als vertegenwoordiger van deze vereniging. 
Mbt vrije markt; datum is blijven staan omdat alle deelnemers al sinds vorig jaar op de 
hoogte waren van deze datum. Het valt dan helaas samen met een activiteit van de 
veteranen. 
Punt Peelklokje: Naam verkeerd gespeld; het moet pastoor Heidendael zijn. 
Stichting Aan de Brug zou een nieuwe secretaresse hebben. 
DOP: herzie moet zijn herzien. 
Notulen van december 2009 zijn niet behandeld in deze vergadering. Normaal worden 
notulen van de vorige dorpsraadvergadering en december vorig jaar besproken. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
4. Zwarte Plakheide 
De Groengroep Sevenum zou het de Zwarte Plakheide aan willen pakken. Ze vragen als we 
het goed begrijpen een goedkeuring of evt samenwerking. Besproken wordt wat onze rol 
kan zijn? Het is Americaans grondgebied. Er zijn onduidelijkheden over wat precies bedoeld 
wordt met de beschreven aansluiting op de fietsroute. Wat wij menen dat bedoeld wordt, 
lijkt omdat het heuvelachtig is niet handig. Dorpsraad America zou graag een aansluitende 
fietsverbinding zien langs het Peelgebied over de dijk vanaf de Zwarte Plakweg naar de 
Griendtsveenseweg. 
Het toeristisch platform is ook bezig met fietsroutes. 
Besluit: We ondersteunen het plan positief, met als toevoeging bovenstaande mbt 
fietsverbinding. Als de plannen definitief worden, kan deze groep ze in DR komen 
presenteren. Ellen koppelt dit met Chantal en met de Groengroep Sevenum terug. 
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5. GVVP 
Betekenis van de afkorting GGVP:  
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan; waar moet Horst in de toekomst naar toe 
ontwikkelen mbt verkeer en vervoer?  
Ellen en Marco zijn vandaag bij de gemeente op een bijeenkomst met Sevenum en 
Hegelsom geweest. Alle dorpen gaven dezelfde aandachtspunten aan (spoorovergang 
Sevenum, sluipverkeer, vrachtverkeer door kern, gevaarlijke kruispunten). Vanuit America 
is verder aangegeven: spoorovergang bij Spar (gemeente wil dit terugleggen bij de 
Dorpsraad, maar een dorpsraad is er niet om verkeersproblemen op te lossen. Aangegeven 
dat dat een zaak voor de gemeente is. Karin heeft met de gemeente overlegd over 
oplossingen. Er zijn niet te kostbare simpele mogelijkheden!). Ook aangegeven: gevaarlijke 
kruispunten Oude Peeldijk-Kannegietweg , kruising Oude Peeldijk-Speulhofsbaan, kruising 
Kabroekstraat-Schiksedijk.  
Opnieuw is het voorstel gedaan voor een rondweg. Voorstel: Reindonkerweg doorsteken 
naar Middenpeelweg oid.  
De gemeente heeft geen invloed op routeplanners. Wel kan ze de categorie weg doorgeven 
aan de instanties; bv 60-km zone ipv 80- doorgaande weg. Nieuwe versie tomtoms voor 
vrachtverkeer sluiten de binnenwegen uit.  
Uitgangspunten GVVP worden niet gewijzigd tov het eerdere GVVP. Voor de zomer zou de 
aanpassing GVVP klaar moeten zijn. Het wordt dan een plan voor 5 jaar. 
Marco mailt onze inbreng tav GVVP rond aan DR leden. 
 
6. Groengroep 
Bedoeling: onderhoud van groen door vrijwilligers, minstens volgens bepaalde normen van 
de gemeente (onkruidvrij houden en afval verwijderen). Het grove snoeiwerk hoeft in 
principe niet te worden gedaan. Dat doet de gemeente. Zo ook het opruimen van 
afgevallen blad in de herfst. 
Er werd positief op gereageerd, maar nog niet alle straten zijn voorzien. 
Half december is de eerste vergadering geweest. Groengroep Lottum heeft uitleg gegeven. 
Zij schakelen de verenigingen in die zo een zakcentje kunnen verdienen.  
In America: de Zouavenstraat doet met de buurt op één dag al het werk. Doenssenstraat, 
Rustven, worden samen regelmatig door 2 vrijwilligers bijgehouden en zij gaan ook het 
Mandersplein en Munckhofplein bijhouden. Pastoor Jansenstraat wordt door een vrijwilliger 
bijgehouden. Caeciliahof wordt door een vrijwilliger gecoördineerd en samen opgepakt. 
Voor de Pastoor Jeukenstraat, G. Smuldersstraat, Diepe Kuilenstraat zijn er ws ook 
mogelijkheden, nog niet geheel duidelijk hoe precies. 
Voorstel de boom"spiegels" (rondom de boomstam) aan te planten. Hay neemt dit mee 
naar "America in het groen". 
 
7. Organisatie Balgooien 
Datum: 13 maart. Er zijn ws drie stellen getrouwd, daarnaast het boerenbruidspaar. Hay 
heeft een stukje in het Peelklokje gezet, volgende maal publiceren ze de route. Frank en 
Chantal zijn de betrokken Dorpsraadleden. Evt kunnen zij contact opnemen met Dorien 
over de organisatie. 
 
8. Lopende zaken 
America in het groen:  
Er is geen bijeenkomst meer geweest sinds de laatste maal. 23 februari is de 
eerstvolgende bijeenkomst. Mbt de Kabroeksebeek is een schrijven ontvangen dat Marco 
aan Hay M meegeeft ivm het potje van Dorpen in het Groen. Mogelijk moet een 
tussentijdse bijeenkomst gepland worden. 
Gezondheidscentrum: 
De GebruikersAdviesGroep is opgeheven (deelnemend vanuit de Dorpsraad waren Chantal 
en Hilske, verder o.a. nam Hay Mulders deel). Gedacht wordt aan een bestuur van 5 leden; 
waaronder een lid op voordracht van patiënten, een lid op voordracht van participanten, als 
voorzitter wordt Ben van Essen beoogd, Voor secretaris is evt Thijs van Kempen kandidaat, 
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voor penningmeester zoeken we graag nog geschikte kandidaten (zo mogelijk uit het 
dorp). Jan Driessen, Hay Mulders en Hilske doen een voorstel voor de vorm en werkwijze 
van een patiëntenraad aan de  bestuursvergadering van 2/2. Vanaf nu coördineert het 
bestuur, de participanten moeten inhoudelijke invulling verder ontwikkelen, de cliëntenraad 
moet de ontwikkelingen volgen en adviseren/meebeslissen. 
BIEB: 
geen verdere ontwikkelingen. 
Afsluiting Schiksedijk: 
nog afgesloten, werkzaamheden weer opgepakt na vorst, na afronding beginnen ze aan de 
tractorsluis. 
Overlast spoor (trillingen): 
Niks op onze brieven gehoord. De overlast blijft. Er zijn zorgen over verdergaande overlast 
ivm ontwikkeling traject ijzeren rijn. Wat nu? Publiciteit zoeken? Inwoners kunnen het best 
ook zelf klachten indienen.  
VVN:  
In december 2010 is Loes Borger van VVN langs geweest, er is een werkgroep geformeerd: 
Wilfred Pouwels, Erwin Luttge, Dorien Mulders en Maria Meulendijks nemen zitting in deze 
werkgroep. Voorstel dat een Dorpsraadlid hierbij aan kan sluiten. Karin kan dit momenteel 
niet oppakken. Wie zou dit willen doen? Niemand meldt zich nu. Graag allen over 
nadenken- we komen hierop terug. 
Kabroeksebeek: 
Zie America in het Groen. 
America dat Stiët: 
Brainstormsessie gehad met deskundigen mbt Rowwen Hèze olv Loek Sijben. Hier zijn 
leuke ideeën uit gekomen. Nu wordt gekeken of een kunstenaar hier wat mee kan. Wat het 
wordt "kan nog alle kanten op". Mbt de welkomstborden aan de grenzen van de bebouwde 
kom (12 ingangen en 12 uitgangen): definitief voorstel voorleggen aan gemeente. Deze 
borden moeten vandalisme bestendig zijn. 
DOP: 
Sinds de laatste Dorpsraad zijn er geen ontwikkelingen meer. De werkgroep maakt een 
voorstel voor prioriteitstelling van de punten. Dit wordt dan voor de vergadering van 
februari toegestuurd, zodat we in de vergadering van februari kunnen besluiten hoe de 
prioriteitstelling er uit komt te zien. Dan wordt deze naar de gemeente gestuurd, zodat zij 
het tijdig kunnen bestuderen vóór de Dorpsraadvergadering waarbij B&W aansluiten. 
Felicitatiekaart: 
Chantal heeft een voorstel gemaakt voor het dagelijks bestuur. De eerste opzet is mooi, 
maar een gedateerde foto. De 2e opzet heeft niet de voorkeur mbt foto van de kiosk. 
Graag ziet de Dorpsraad een actuele foto Turfstèker met beplanting.  
Hay M kijkt naar de ultieme foto van d’n Turfstèker, daarnaast ziet de Dorpsraad graag 
inzetjes van de kiosk, kerk, vreemde vogels en Peel. 
Desnoods wil de DR wachten tot over een paar maanden de ultieme foto beschikbaar is. 
Het betreft een A5-kaart met blanco achterzijde. De offerte wordt besproken van € 178.50 
voor 250 kaarten. Dit zijn te veel kaarten voor de Dorpsraad. Daarom is gekeken naar 
andere offertes voor minder grote aantallen. 50 kaarten voor €29 tot €60. Er zal met 
Chantal worden overlegd dat we toch slechts 50 kaarten willen laten drukken. 
 
9. Mededelingen en ingekomen- en verzonden stukken.  
De lijst wordt doorgenomen. 
25 januari gaan Marco en Frank naar de bijeenkomst van de RABO bank. 
De Echo als onderdeel van de Weekkrant wordt in het buitengebied slecht bezorgd, dus 
bereiken dorpsraad, verenigingen en parochies via de Echo veel mensen niet. Verder is er 
ruimtegebrek, daarom vervallen sommige berichten en is de ordening van de pagina nog 
erg verwarrend. Graag klachten melden bij Wegener. De Hallo wordt wel overal verspreid.  
Het Peelklokje wordt in het dorp en in het buitengebied voortaan op maandag of dinsdag 
verspreid. 
Wiel, Toos, Ellen en Marco zijn naar de nieuwjaarsreceptie geweest. 



 - 4 - 

Met de "Landelijke opschoondag" doet de Dorpsraad niets, de school mogelijk wel. 
Mbt de boekjes mbt Polenhuisvesting is er nog een discussie over de rekening, die ten tijde 
van de bestelling nog niet bekend was. 
Ron Bosmans zoekt een "oude wijze" Americaan om te praten over de historie. Benadrukt 
wordt dat het belangrijk is dat de juiste informatie wordt gegeven. Er worden namen 
geopperd en één gekozen. Daarnaast zal de suggestie door worden gegeven evt een 
zaterdag aan te sluiten bij de oudheidkamer en kan de vereniging Oud America via Hay 
Mulders digitaal historische informatie toesturen. 
Bijeenkomst KvK: hiervoor is het niet van groot belang dat we aanwezig zijn. Wie wil gaan, 
meldt zich aan. 
Er wordt gesproken over de grootte van het Megapiratenfestival. Het wordt enorm, de 
grootte hangt af van de kaartverkoop. De Jeugdcarnaval krijgt een deel van de opbrengst 
van de kaartverkoop bij Boëms Jeu op 13 februari, niet van de verkoop via internet. 
Nagekomen: 
Mbt Dorpsradenoverleg worden agendapunten gevraagd. Geopperd wordt wegenonderhoud 
en gladheidsbestrijding te agenderen. Ook wordt geopperd de ontwikkelingen mbt de 
basisscholen, voor- en naschoolse opvang en de bibliotheken te agenderen. 
Nieuwsbrief vanuit het Kennisplatform.  
 
10. Rondvraag/sluiting.. 
Nav een vraag van Lies: Maaiwerk blijft door de gemeente gedaan worden 
Frank heeft een boekje van de Plusevenementen gekregen. Deze stichting is opgeheven 
ihkv de nieuwe gemeente. 
Bart suggereert dat er gevraagd kan worden naar de ontwikkelingen mbt de basisschool, 
voor- en naschoolse opvang en de bibliotheek. Dynamiek geeft aan dat er ontwikkelingen 
plaats moeten vinden om het betaalbaar te houden. Op de agenda zetten voor vergadering 
van april met B&W. 
Hay E. is het opgevallen dat de verlichting bij d'n Turfstèker gisteren niet aan was. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


