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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Wiel Berden, Anton 
de Wit, Geert Vogelzangs (gaat eerder weg), Frank ten Doeschate , 
Chantal Versleijen , Toos Tielen, Ruud Baltussen, Hilske Janssen. 
Adviseurs: Hay Engels 
Gasten: Jac Kleuskens, Frans Steeghs, Johan Ummenthum, 
Piet Swinkels 
Afwezig m.k.: Karin van Rengs, Bart Engels, Pieter van den 
Homberg en Hay Mulders (later  
Afwezig z.k.:  
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 binnengekomen van Bart Engels. Hay M. en Pieter komen waarschijnlijk later aanschuiven. 
Karin is afgemeld tot nader order. 
 
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 12-10-2011. 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
4. De Zwarteplak-heide. 
Er zijn verschillende ideeën: Het opknappen van het bosje, een wandel- of fietsroute erlangs aanleggen, 
het opknappen van restanten van schuilkelders etc vanuit WO II, het maken van een “landmark” dat 
Rowwen Hèze er in de buurt heeft gewoond. Voorstel is om aan de Zwarte Plakweg bij het bosje aan de 
rechterzijde een put aan te leggen met het verhaal van Rowwen Hèze, waarin ook verwezen kan worden 
naar het Peelmuseum. Ook de wandel-/fietsroute zou hier langs kunnen gaan lopen.  
Frans: Er zijn gelden voor het ontwikkelen van fietsroutes die benut zouden kunnen worden. Hoeveel 
geld dit betreft, is niet bekend. Hay E. geeft aan dat dit in de Dorpsraad is gerapporteerd en dus in een 
ouder verslag zou moeten staan. 
Aangegeven wordt dat het bosje aan de rechterzijde van de Zwarte Plakweg er niet mooi bij ligt. 
Misschien zou er om die reden voorkeur zijn zo’n gedenkteken juist op de Zwarteplak-heide te plaatsen. 
Het bosje zou echter ook aangepakt kunnen worden. Een werkgroep zou dit verder uit kunnen werken. 
Voorgesteld wordt dat op 28 november de volgende partijen bijeenkomen: Dorpsraad America, 
Dorpsraad Sevenum, Overlegplatform Evertsoort, Horster Landschap, de Groengroep, Oud America, 
Peelmuseum. Edi Pouwels wordt ook uitgenodigd. 
Het idee is prima en wordt ondersteund. Chantal zou vanuit de Dorpsraad deel willen nemen. 
 
5. Evaluatie onthulling welkomstborden America dát stiët. 
Er was veel belangstelling bij de onthulling. De borden worden heel positief ervaren. De spelling is niet 
geheel correct gebleken. Er had moeten staan: “Dát stiët”. Dit wordt op de nieuwe borden gewijzigd. 
 
De bevestiging op de constructie van de grote entreeborden is niet hufterproof gebleken. Er zijn 12 
borden verdwenen en 4 borden wéér gevonden. Er waren 8 extra borden besteld. Er wordt voor 
vervanging gezorgd. AGMI zal gaan zorgen voor hufterproof bevestiging op alle constructies. 
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De borden zijn ons eigendom; ze zijn niet van de gemeente. Er is geen verzekering voor. De borden 
kosten± € 85,00 per stuk exclusief montage.  
Het verschijnen van de meiden van Slot-TV met zo’n bord onder de arm wordt als provocerend ervaren. 
Marco heeft aangifte gedaan. 
Het Peelmuseum regelt borden via de Grontmij, die dan ook voor vervanging zorgt. Misschien een idee? 
 
6. Aanplant rondom komborden (offertes). 
Bij de grote toegangswegen van America is het de bedoeling om 3 meter vóór en 3 meter na de borden 
aanplant te hebben van heide en smelen (pijpenstrootje). Bij de kleinere wegen 2 om 2 meter vanuit het 
bord. Bij de grote welkomstpoorten komen ook stoepbanden.  
De eerste offerte van Erica Tuinen kwam op  € 18.500 voor 23 ingangen. Bakker had een offerte van  
€ 15.500 (alles excl. BTW). Later heeft Erica Tuinen een nieuwe offerte gemaakt voor € 15.200 excl. 
 
Over dit grote verschil zegt de Dorpsraad dat ze voortaan uit wil kunnen gaan van een offerte zoals deze 
wordt uitgebracht. Voortaan zal duidelijk worden gecommuniceerd dat een keuze zal worden gemaakt 
voor de laagste offerte in eerste instantie. Ook wordt aangegeven dat er geen sprake moet zijn van 
meer- of minderwerk. De Dorpsraad moet uit kunnen gaan van een afgesproken prijs. 
 
Bakker krijgt ook de gelegenheid om een tweede offerte te maken. Daarna zal voor de laagste offerte 
worden gekozen. 
 
Het voorstel van bekostiging was door 1/3 prioriteitsgelden, 1/3 gelden vanuit de Floriadegelden en 1/3 
vanuit de gemeente (groen). Met betrekking tot de prioriteitsgelden is de gemeente akkoord. Wel wordt 
aangegeven dat we meer bekostiging moeten zien te krijgen vanuit sponsorgelden, Maashorstfonds, 
Wonen Horst en/of Kern met Pit. Voor de Floriadegelden is dit aangevraagd, maar is niet bekend 
wanneer er duidelijkheid komt. 
Pieter geeft aan bij de gemeente gedaan zien te krijgen, dat zij de BTW voor hun rekening nemen.  
Vanwege de aard van de aanplant is het niet nodig nu direct te beginnen met aanplanten. Ivm het saldo 
prioriteitsgelden willen we graag spoedig duidelijkheid. We wachten op de toezegging ihkv de 
Floriadegelden (en Marco zal proberen hier nog wat tijdsdruk op te zetten).  Ivm eventuele andere 
“potjes”: Maashorstfonds is pas weer september 2012 aan de orde (te laat). Kern met Pit betreft €1000 
en het project Zwarteplak-heide maakt waarschijnlijk meer kans. Dit moet voor 30 november 
aangevraagd zijn. Het Leefbaarheidsfonds van Wonen Horst is meer geschikt. Hier zal een beroep op 
worden gedaan. 
 
7. Verslag Dorpsradenoverleg 1-11-2011. 
De gelden voor verfraaiing in het kader van de Floriade zijn besproken. 
In de krant is gesuggereerd dat Dorpsraden vanaf nu overlegplatforms heten. Dat is uit zijn verband 
gerukt en komt voort uit het feit dat overlegplatform Evertsoort deelneemt aan het Dorpsradenoverleg, 
hetgeen dus qua naam niet juist zou zijn. Dit wordt gerectificeerd. 
Op 28 november kunnen geïnteresseerden met Leon Litjens praten over de visie op intensieve 
veehouderij en glastuinbouw. Het zou voorkeur hebben dat degene die aanwezig is, geen “dubbele pet” 
opheeft als belanghebbende. Frank zou dit wel willen doen, Ellen geeft dit door en communiceert waar 
en hoe laat. 
Pieter gaat 21 november 18.00 uur naar de evaluatie van de kermis. 
We willen als Dorpsraad voortaan de nieuwsbrief van het Participatieplatform Horst aan de Maas krijgen. 
Ellen geeft dat door aan Mien Klaassen. 
 
8. Jaarvergadering 14-12 -2011 met verenigingen en stichtingen. 
Er is in principe al een agenda, die Marco met ons doorneemt. Gevraagd wordt of er nog andere 
agendapunten zijn?  
Jac wil graag de vervoersmogelijkheden voor ouderen agenderen. Marco geeft aan dat klachten over het 
functioneren van de belbus direct en concreet door de gebruiker aan Veolia doorgegeven moeten 
worden. Valize is ook een optie, waarbij je 800 kilometer per jaar mag reizen, maar daarvoor moet je 
een indicatie hebben en die krijg je niet zomaar. De Dorpsraad zal dit signaal vanuit de KBO bij de 
gemeente aangeven. Dit punt zal niet geagendeerd worden. 



 - 3 - 

Dr. Van Dongen wil graag in het begin van de vergadering wat vertellen over de voortgang van het 
Gezondheidscentrum America. 
 
9. Lopende zaken; actuele zaken, zoals:   
     * Groengroep 

Bewoners van Caeciliahof zijn erg tevreden over de samenwerking met de gemeente 
met betrekking tot de aanpak van het groen. 
Op de Doenssenstraat zijn door de gemeente reststroken groen door de gemeente te 
koop aangeboden aan de bewoners. Het betreft in het algemeen stroken die volgens 
vergunning als voortuin in gebruik zijn. De kosten voor kadaster en notaris overtreffen 
vele malen de aankoopprijs. Indien er niet op ingegaan wordt, dan blijft de situatie 
ongewijzigd. 

     * felicitatiekaart dorpsraad-  
De kaart is ontworpen en besteld. 

     * America in het Groen-  
2 November is het Kabroeks Ommetje geopend, met veel belangstelling van jeugdleden 
van Jong Nederland America, die op die ochtend het Kerkbos aan het snoeien waren. 
Veel zaken zijn in de afrondende fase. Met betrekking tot de Kabroekse beek is er nog 
contact geweest. Op 30 november is er een commissie vergadering bij het waterschap 
waar dit onderwerp op de agenda staat. Mocht dit project uiteindelijk geen doorgang 
kunnen vinden, wat gebeurt er met het overblijvende geld? Dat is van het IKL 
(provincie). Wiel bepleit om met bij het Waterschap te gaan praten om het uiterste 
geprobeerd te hebben. De aanpak van de beek dient gerealiseerd te worden. Marco 
wacht tot begin volgende week het antwoord af. Komt dat niet, dan wordt getracht een 
afspraak te maken. Wiel ,Hay M en Hay E gaan dan mee. 

     * VVA 
Er gaat een belijning komen op de splitsing Kabroekstraat / Schiksedijk om meer 
veiligheid te creëren. Een mooi resultaat van deze werkgroep. 

     * Gezondheidscentrum America-  
Paul Driessen is wethouder geworden en kan daarom geen adviseur meer zijn. De 
gemeente kijkt mee naar de locatie en heeft hiervoor nog een ander voorstel gedaan. 
Van het Buurtcafé zijn sheets gemaakt, die aan de Dorpsraad gepresenteerd zullen 
worden. 

     * GVVP- 
Er is nog geen definitieve versie. Deze zal voor het einde van het jaar moeten komen. 

     * Tuin Aan de Brug- 
De werkzaamheden zullen binnenkort een keer gaan beginnen. Naast de bijdrage uit 
het Leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg, is er vanuit het Maashorstfonds subsidie 
gekregen, waardoor de Dorpsraad minder zal hoeven bij te dragen dan waarmee 
rekening was gehouden.  

     * Zuringspeel- 
Wij hebben onvoldoende kennis om het rapport te kunnen beoordelen. Hay M geeft aan 
dat in het rapport staat dat de vervuiling niet verontrustend is. De Dorpsraad vindt 
bepaalde stoffen die zijn gemeten wel verontrustend. Daarnaast heeft zij vraagtekens 
bij de opmerking dat de hoge zinkconcentratie geen relatie heeft met de stortplaats. 
De Dorpsraad wil graag de mening van een deskundige hierover horen en zal via Gertie 
vragen of de gemeente dit rapport aub wil onderzoeken. 

     * Participatieplatform 
Er was een grote opkomst. Dorpsraad America was helaas als enige dorpsraad 
aanwezig. Onderwerp: hoe het zit met sociale uitsluiting en armoedebestrijding in de 
gemeente en wat er aan wordt gedaan. Het verslag is ontvangen. Morgenavond is er 
een vervolgbijeenkomst; wie kan aanwezig zijn? Er meldt niemand zich aan, hetgeen 
helaas betekent dat we ons af moeten melden. Chantal verzorgt dit. 
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     * WMO overleg 
Ben van Essen heeft een lezing gegeven over het Gezondheidscentrum en er is verteld 
over een particulier eetpunt in Sevenum. In werkgroepen is verder gewerkt. Het 
verslag zou toegestuurd moeten zijn, maar is niet ontvangen. Toos verzorgt dit alsnog. 

     * Aanpassing Nusseleinstraat/spoorovergang 
De aanpassing is niet gedaan zoals de Dorpsraad dit graag gezien had. Vreemd dat de 
gemeente dit niet heeft gecommuniceerd. Daarnaast zijn we niet blij met de gekozen 
oplossing, die met name voor kinderen niet veilig is. Ellen zal dit bij de gemeente 
aangeven. 

     * Knolcyprus perceel Wouterstraat 
De gemeente geeft onverwacht aan dat nu bestrijding niet meer nodig is, nu de 
bestemming is veranderd naar woningbouw. Vervelend, omdat dit bij werkzaamheden 
aan het perceel verspreiding in de hand zal werken. Ellen zal aangeven dat we dit een 
vreemde gang van zaken vinden. De gemeente dient haar verantwoording te nemen. 

 
10. Ingekomen / uitgaande stukken. 
• Kern met Pit: project Zwarteplak-heide vast aanmelden voor eind november. Chantal doet 

de melding vast via www.kernmetpit.nl. 
• Dorpsraad Tienray heeft zich opgeheven. De gemeente is nog in overleg met hun. 
• Beleid van de gemeente is om zo min mogelijk verkeersborden te plaatsen, dus ook niet 

op de Griendtsveenseweg bij de Jac. Poelsweg bijvoorbeeld.  
• Points of interest zijn voor ieder te lezen. 
• Toekenning van budget prioriteitsgelden voor de aanplant welkomstborden is binnen. 
 
11. Mededelingen 
• De Nederlandse Heidemij heeft jaarlijks veel geld te besteden voor initiatieven- tip om hier 

gebruik van te maken 
• We moeten onze prioriteitsgelden uitgeven of voor het einde van het jaar oormerken voor 

bepaalde projecten. Zijn er ideeën?  
Budgetvoorlichting voor leerlingen. 
In 2016 bestaat America 125 jaar en zal er een misschien een boek uitkomen. 
Eventueel ophogen bedrag aanplant rond welkomstborden. 
Ophogen bedrag Kabroeksebeek. (Dit laatste alleen als bij onverhoopt niet-doorgaan van 
het project niet het geld volgens de richtlijnen dan vervalt.)  
Volgende maal wordt opnieuw gevraagd om ideeën om de leefbaarheid in het algemeen te 
verbeteren. Graag allen goed nadenken voor volgende vergadering. 

 
12. Rondvraag /sluiting 
• Johan: De volleybalclub gaat strooizout verkopen. De gemeente geeft nu in een huis-aan-huis-brief 

aan dat mensen ook voor eigen gebruik zout uit de zoutkist kunnen halen. Ook staat dit op hun site 
vermeld. Bepaalt de Dorpsraad of de zoutkist wordt gevuld? Dat is niet zo. Deze is volgens de 
Dorpsraad alleen bedoeld voor openbare wegen in America. De Dorpsraad zal namens Avoc vragen 
of dat de gemeente communiceert dat het zout alleen voor openbare wegen gebruikt kan worden, dit 
onder voorbehoud dat het beleid veranderd is bij de gemeente.  

• Jac: het bord naar America op de Peelheideweg is weg. Dit is al aangegeven en wordt door de 
gemeente opgepakt. 

• Het Peelmuseum is bezig te onderzoeken of zij hun locatie kunnen aankopen. Zij vraagt eventueel 
ook steun van de Dorpsraad om fondsen aan te schrijven.  
Het Peelmuseum heeft een goed jaar gehad met veel bezoekers. 

• Hay E. is sinds 1 januari 2011 adviseur van Aan de Brug geweest, maar is nu algemeen bestuurslid 
geworden. Daarnaast is hij bestuurslid van VKKL geworden. 

 
Marco sluit de vergadering. 

http://www.kernmetpit.nl/

