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Aanwezige leden: Marco Hesp, Geert Vogelzangs, Toos Tielen, Ruud 
Baltussen, Frank ten Doeschate, Pieter van den Homberg, Karin 
van Rengs, Chantal Versleijen, Hilske Janssen  
Adviseurs: Hay Engels, Hay Mulders 
Gasten: Ruud Baltussen, Lies de Swart, Piet Swinkels, Guy 
Derks, Herman Giesbertz, Bart Engels (deels) 
Afwezig m.k.: Ellen Jacobs, Anton de Wit, Wiel Berden 
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 Ellen, Anton en Wiel. 
 
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld. De lijst van ingekomen en uitgaande stukken ontbreekt op de 
agenda en wordt behandeld bij de mededelingen. 
 
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 19-01-2011. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
4. Lopende zaken. 
Gezondheidscentrum 
Geen nieuws. De 1e bestuursvergadering is geweest. Jan Driessen is mede uit naam van Hay 
M en Hilske aanwezig geweest mbt het punt cliëntenafvaardiging. Het zou een slagvaardige 
vergadering geweest zijn. 
BIEB 
De groep wachtte op mogelijke locaties aan Wouterstraat. De gemeente was bezig met de 
verwerving ervan. Gisteren is in de Raadsvergadering bekendgemaakt dat de grond nu is 
verworven. Nu is het belangrijk om zsm subsidie aan te vragen ivm “opraken van het potje”. 
Deze week is er nog overleg met gemeente om regelzaken in orde te maken. Er zijn nog 4 of 
5 concrete deelnemers over van de aanvankelijke 8-10. Wel wordt verwacht dat er weer 
mensen aan gaan haken.  
Felicitatiekaart Dorpsraad 
Chantal heeft nieuwe foto’s van Hay M ontvangen. De bedoeling is 50 stuks te laten drukken. 
America in het Groen 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Volgende week is er weer een vergadering. Mbt 
Kabroeksebeek is het wachten op het Waterschap. Ivm de beschikbare gelden hiervoor vanuit 
America in het Groen (die april gaan vervallen) is het belangrijk, dat er vaart achter wordt 
gezet. Hay en Hay “zitten er bovenop”. 
Beplanten boomspiegels: lijkt geen hoge prioriteit te hebben. 
Overlast spoor 
Klachten zijn ongewijzigd. Bij passeren van een trein “klappert de rails op en neer” omdat het 
grind verzakt is. Oorzaken zijn onderhoud van het spoor, langere treinen, intensiever gebruik 
spoor en andersoortige treinen. Op meerdere plekken in het land wordt wel actie 
ondernomen, vreemd dat dat hier in het dorp niet gebeurt. De Dorpsraad en de gemeente 
krijgen geen contact met Prorail nav de brieven (zelfs geen ontvangstbevestiging). Volgende 
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week heeft de gemeente haar jaarlijks overleg met Prorail waarin dit aangekaart zal worden. 
Hay M tipt om contact op te nemen met Dagblad de Limburger voor een artikel, om druk op 
de ketel te brengen. Guy neemt contact op en Marco zal als afvaardiging van de Dorpsraad 
aansluiten als er een afspraak is. De kopie van de brief van de Dorpsraad aan Prorail wordt 
dan doorgespeeld. 
VVN of VVA (Veilig Verkeer America) 
De eerste vergadering is geweest. Marco was aanwezig om de groep bijeen te brengen. De 
groep gaat zelf enthousiast verder en zal indien nodig andere partijen erbij betrekken. Wilfred 
Pouwels, Dorien Mulders en Maria Meulendijks zijn kartrekkers. 
Kabroeksebeek 
Is bij America in het Groen al genoemd. 
Groengroep 
Herman Gijsberts is woonachtig op de Pasoor Jansenstraat en is hierbij betrokken. Er zijn 
verschillende dorpelingen die het groen willen onderhouden in eigen straat of aangrenzende 
straten. Deze straten zijn al bezig, of zullen binnenkort beginnen. Aanwonenden zullen met 
een briefje ingelicht worden. Er zijn ook nog straten niet voorzien. Hopelijk zal het met een 
sneeuwbaleffect groter worden.  
Het zal nogmaals in het Peelklokje worden gepubliceerd.  
De financiële vergoedingen lopen via de Dorpsraad. 
America dat stiët 
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
GVVP 
Onze input (en die van andere dorpen) is verwerkt en morgen is een vervolgbijeenkomst bij 
de gemeente. We wachten even af. De bezorgdheid over de onveilige punten wordt 
uitgesproken. Ook wordt uitgesproken dat we niet te afwachtend moeten zijn. De Dorpsraad 
zal een concept van het plan krijgen ter advisering. Daarop zullen we weer reageren. Een 
afvaardiging van de Dorpsraden zit in de klankbordgroep. 
Zwarte Plakheide 
Op 16 maart zal dit punt behandeld en toegelicht worden door Groengroep Sevenum. 
Brief Spar 
De Dorpsraad heeft haar steun uitgesproken mbt de bezorgdheid over het realiseren van een Albert 
Heijn in Horst. De gemeente kan echter niet bepalen welke supermarkt wel/niet ergens mag komen, 
mits het in het bestemmingsplan past. 
Bart: zondagsopenstelling van winkels in het buitengebied zal binnenkort besproken worden in de 
gemeenteraad. Ook de supermarkten in Horst willen meer dan 12 zondagen open zijn. Dat is iets om te 
volgen en kan ook consequenties hebben voor dorpssupermarkten. 
Er is een busje vanuit Synthese gerealiseerd om mensen te kunnen vervoeren als ze boodschappen 
willen doen of bv een dagje Ikea willen doen. 
 
5. DOP Prioriteitstelling 
Ieder heeft een concept Dorpsplan ontvangen. Toos, Pieter, Marco en Hilske hebben dit samengesteld 
o.a. nav Buurtcafé America. Nu is het de bedoeling samen een prioriteitstelling te bepalen. 
Reacties: Goed overzicht, biedt handvatten om mee aan de slag te gaan. Gemist worden in de 
prioriteitenlijst: Punt Kabroeksebeek, woonvoorzieningen voor ouderen. 
Voorgesteld wordt om een apart lijstje te maken van lopende projecten. Ook: om onderwerpen te 
clusteren. Voorbeeld: woningbouw (en dan typen woningbouw apart noemen), of verkeersveiligheid 
(met een uitsplitsing van locaties), of voorzieningen handhaven (Aan de Brug, school, winkels, 
bibliotheek).  
Ieder geeft zijn/haar prioriteiten aan, zodat we een goede prioritering kunnen maken. (De stemmen van 
de afwezigen worden meegenomen zoals ze van tevoren aangegeven zijn.) 
Clusters: 
A woningbouw  divers (3+13) 16 
B verkeersveiligheid  (5+9+10) 12 
C voorzieningen (4+7+11)  17 
D Kabroeksebeek (21)  8 
E verkeer weren (1+2)  12 



 - 3 - 

F vacaturebank (8)   0 
G gladheid (20)   2 
H gezondheidscentrum ( 12) 3 
I sporthal (6)    9 
J Groengroep (14)   0 
K parkeren (15)   1 
L verlichting (16+17+18)  4 
M fietsroutes (19)   7 
 
Prioriteiten: C (met daarbij ook gewenste voorzieningen, zie pt I), A, B, E en D. 
 
Dit wordt verwerkt en doorgegeven aan de gemeente. Na een eerste reactie van de 
leefbaarheidcoördinator, wordt het in de vergadering van april met B&W aangeboden en besproken. 
 
6. Dorpsradenoverleg 
Twee vertegenwoordigers van Wonen Limburg waren aanwezig. Zij benadrukten nog eens tegenover de 
Dorpsraden dat gebruik gemaakt kan worden van hun Leefbaarheidfonds (projecten die vanuit een buurt 
opgepakt worden en de leefbaarheid van een wijk bevorderen).  
Gladheidbestrijding werd besproken nav het bestrijdingsplan van de gemeente en nav de ervaringen 
deze winter.  
Een paar dorpen willen zelf de prioriteitsgelden gaan beheren. De vraag is of dan goed de regels rond 
besteding worden nagevolgd. De vergadering was er verdeeld over. Wordt vervolgd. 
Op 19 april is er een bijeenkomst met de raadsleden, waar 2 vertegenwoordigers vanuit elke Dorpsraad 
heen kunnen. Wie wil? Marco wil graag gaan. Wie mee wil, even via de mail reageren naar Marco. 
Meterik gaf aan dat met het wegvallen van de Echo in de oude vorm een communicatiekanaal is 
weggevallen. Ze zijn bezig om een website te maken om nieuws te publiceren en evt een weekkrantje te 
gaan maken. 
 
7. Organisatie Balgooien 
Frank en Chantal organiseren het Balgooien op 13 maart. Er zijn 4 stellen getrouwd, 
daarnaast het boerenbruidspaar. Toos geeft aan dat volgende week nog een stel trouwt, dit 
stel wordt nog benaderd. In het Peelklokje wordt de route gepubliceerd.  
Het is beleid om in de gemeente bij het ondertrouw-gesprek te vragen of stellen mee willen 
doen met balgooien. Kennelijk wordt dit niet steeds besproken (bv aan Marco is dit onlangs 
niet gevraagd). Ellen wordt hierbij verzocht om bij de gemeente aan te geven dat dit gemist 
wordt. 
 
8. Agendapunten voor vergadering 13-04-2011 met College van B&W 
De prioriteitspunten uit ons nieuwe Dorpsplan America 2011-2015 zullen centraal staan in 
deze vergadering, aangevuld met vragen over de stand van zaken mbt Park de Peelbergen, 
het wegenonderhoud in het buitengebied en de verfraaiing van de dorpentrees. 
 
Opmerking: Eens vragen via de mail (actie Ellen) naar de stand van zaken mbt LOG- bv varkensbedrijf 
Willems.  
 
9. Mededelingen en ingekomen- en verzonden stukken.  

Bebouwde kombord bij de Schiksedijk is verdwenen. Ellen wordt hierbij gevraagd dit 
aan de gemeente door te geven. 

Scholing kandidaten voor AED startercursus; er zijn 6 nieuwe kandidaten waarvan de 
cursusgelden ad € 270,00 vanuit prioriteitsgelden betaald kunnen worden. De vergadering is 
akkoord. Actie Ellen: Prioriteitsgelden hiervoor aanvragen.(Cursusgeld voor herhalingslessen 
betalen de cursisten, vaak via hun vereniging zelf.)  

Het communicatiesysteem mbt EAD-geschoolden is nog niet optimaal. Niet bekend is 
waar geschoolden zich aan kunnen melden. Marco zorgt dat Hay M deze info krijgt voor het 
Peelklokje. 
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Raadsthemabijeenkomst mbt Wonen; Pieter koppelt aan ons terug: De komende 30 
jaar blijft het aantal inwoners vrijwel gelijk, het aantal huishoudens stijgt wel. 
Woningbehoefte in America zou de komende 10 jaar rond de 90 woningen zijn. (Dit is 
mogelijk op de Lisdodde en de Wouterstraat.)  
Over huurwoningen is niet veel gezegd. De woningbouwvereniging heeft een achterstand in 
het bouwen van woningen (wel gebouwd, maar ook weer woningen verkocht). In America zijn 
17% huurwoningen. De wens is naar 30% huurwoningen te komen.  
Zelden komt een huurwoning vrij in America. Een voorbeeld als er een woning vrij komt: op 
een woning aan de Zouavenstraat hebben 156 mensen gereageerd. Marco wil met Wonen 
Horst in gesprek gaan over de behoefte aan huurwoningen. Er zal geprobeerd worden dit voor 
de Dorpsraadvergadering van april gedaan te hebben, zodat dit met B&W besproken kan 
worden.  
Welke soort woningen gebouwd worden, wordt in samenspraak met buurgemeenten bepaald.  
Ook heeft nav deze bijeenkomst een artikel in de krant gestaan over het opkopen van 
moeilijk verkoopbare woningen door de gemeente. Dit is een voorstel. 
 Er is een vergadering geweest mbt een VVN-project mbt de kruising spoorwegovergang 
bij Sevenum. Daar zijn allerlei ideeën geopperd. Marco was namens de Dorpsraad America 
aanwezig. 
 Een medewerker van VVN tipte Marco om bij te gaan houden welke bedrijven 
vrachtverkeer door America laten rijden, zodat met deze bedrijven contact gezocht kan 
worden om afspraken te maken over het vermijden van de kern. 
 
In- en uitgekomen post: 
De lijst wordt doorgenomen. 
Frank is aanwezig geweest bij een vergadering met de Rabobank. O.a. werd getipt het 
Maashorstfonds te kunnen gebruiken. Mogelijk is dat wat voor de werkgroep America dat 
stiët. 
Hay E en Piet S zijn bij de Informatiebijeenkomst Boerenlandschap geweest; Gesproken over 
het aan elkaar koppelen van wandel- en fietsroutes, over uitbreiding en over het verbeteren 
van de kwaliteit en de uniformiteit. Ook is de bedoeling informatie digitaal beschikbaar te 
hebben. Gevraagd wordt om “points of interest” aan te geven: interessante 
bezienswaardigheden (foto’s en beschrijving/informatie). Het is belangrijk dat een soort 
projectgroep dit op gaat pakken voor America. Voorstel is dat het project America in het 
Groen dit gaat doen nadat het project gestopt is. Dit wordt meegenomen naar de werkgroep. 
Morgenavond is een bijeenkomst mbt de winkelsluitingstijden. Bart heeft de uitnodiging naar 
de OVA gestuurd. 
MKB gaat 10 april geld uitreiken nav de actie mbt het pinnen. Wie wil dan aanwezig zijn? 
Graag aangeven via de mail. De officiële uitnodiging zal rondgestuurd worden zodra deze is 
ontvangen.  
 
 
10. Rondvraag/sluiting.. 
Nav een vraag van Lies: de collecte week vindt in de 2e week van juni plaats. 
Toos wordt gevraagd om vanuit de Dorpsraad in het bestuur van Aan de Brug deel te nemen. De 
Dorpsraad neemt niet een vaste bestuursplek in. Wel mag ieder persoonlijk deel gaan nemen in het 
bestuur. Er is een nieuwe secretaris in hun bestuur gekomen.  
Pieter vraagt of er een jaarlijks overleg is met de gemeente mbt kermis? Hij heeft niks vernomen, maar 
had dit verwacht. Hierbij wordt Ellen verzocht om na te vragen of dit overleg georganiseerd wordt. 
Twee deelnemers worden gevraagd voor de kascontrolecommissie; één nieuweling en één deelnemer 
die er vorig jaar bij was. Toos neemt als nieuweling deel. Marco/Hilske benaderen iemand die vorig jaar 
betrokken was. 
 
De voorzitter sluit de vergadering.  


