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Aanwezige leden: Marco Hesp (vz), Ellen Jacobs, Toos Tielen, 
Frank ten Doeschate , Anton de Wit, Wiel Berden, Chantal 
Versleijen, Geert Vogelzangs. 
Adviseurs: Hay Mulders, Bart Engels 
Gasten:  Jac Kleuskens, Piet Swinkels, Jan Wijnands, Joep 
Sonnemans, Mart Thijssen, Ger van Rensch, Paul Driessen, Loes 
Wijnhoven 
Afwezig m.k.:  Karin van Rengs, Ruud Baltussen, Hilske Janssen, 
burgemeester Kees van Rooij 
Afwezig z.k.: Pieter van den Homberg 
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
1.   Opening en berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de afvaardiging 
van de gemeente. Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van Hilske, Ruud, Karin, Hay E. en 
Bram Jacobs van VKKL (project Wilde Plannen). Ook burgemeester had helaas andere verplichtingen. 
 
2.   Vaststellen agenda 
Punt 5, 6 en 7 van de agenda worden eerder behandeld, dit in verband met een andere vergadering van 
wethouder Driessen elders. 
 
3.   Verslag dorpsraadvergadering 17-10-2012 
De notulen zijn vastgesteld, met dank aan de notulist. 
 
4.   Wilde Plannen 
America is als pilot gestart met dit project van VKKL (project voor jongeren van 15-30 jaar). De voorzitter 
presenteert de eerste bevindingen: 
Hoe kunnen we de jeugd bereiken en wat houdt hen bezig? Er zijn 4 thema’s op video vastgelegd. Na 
aanleiding van de thema’s zijn deze plannen verder uitgewerkt in de “werkplaatsbijenkomst”, die 
gehouden werd in Café Station America. Op de tafels stonden gereedschapskisten klaar om de plannen 
verder uit te werken.  
Wethouder Wijnhoven geeft aan dat het een goed en leuk initiatief is om zo in contact te komen met 
jongeren. Het contact is gelegd, de jeugd heeft kennis kunnen maken met de dorpsraad met hun eigen 
leefbaarheidsproblemen. Het verrassende vond ze de punten die op die avond naar voren kwamen, dat 
de jeugd zich zo uitsprak over punten die hun bezighouden en de kwetsbaarheid die ze daarmee tonen.  
Bram Jacobs van het VKKL heeft een verslag gemaakt welk binnenkort verstuurd wordt. 
 
5.   DOP 2011-2015 
Vorig jaar gepresenteerd. Het college antwoorde per brief op 22-06-2012. De voorzitter geeft aan dat het 
jammer is dat we pas in juni een antwoord kregen, dit is bijna een jaar na dato van de presentatie. 
Wethouder Ger van Rensch geeft aan dat de financiën een groot probleem zijn en dat dat waarschijnlijk 
een van de redenen is dat er pas zo laat een reactie van de gemeente is gekomen. Ook Wethouder 
Wijnhoven geeft aan dat er flink bezuinigd moet gaan worden binnen de gemeente. 
Wij hadden nog wat vragen m.b.t. o.a.:  
 
- Wonen in America, wat is de status op dit moment? 
De voorzitter geeft aan dat er een grote vraag is naar betaalbare woningen in America.  
De Lisdodde; de grondverbetering in ’t Slik wordt toegelicht door Paul Driessen, er loopt een project bij 
een ontwikkelaar, dit is al in een ver gevorderd stadium. Het plan is om op de Lisdodde studie-woningen 
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te gaan bouwen, dit zijn woningen voor alleenstaanden. De grondverbetering zoals eerder aangegeven is 
wordt compleet overgelaten aan de projectontwikkelaar, die bepaalt wat er met de grond moet gaan 
gebeuren. De voorzitter geeft ook aan dat er een grote behoefte is aan huurwoningen, hij spreekt zijn zorg 
uit over de tendens dat de jeugd wegtrekt naar andere kernen, doordat er geen woningen beschikbaar zijn 
in America. De voorzitter vraagt aan de wethouder of het verstandig is om als dorp in contact te komen 
met de woningcorporatie. Wethouder Driessen geeft aan hiermee nog te wachten, de gemeente is volop 
in gesprek met de coöperatie en houdt flink druk op de ketel. Het is echter erg krap op de bouwmarkt. 
 
- Verkeer en Veiligheid 
Verkeersintensiteit bij lopende ontwikkelingen zoals realisatie groenteverwerker Van Dijck aan de 
Peelheideweg en varkenshouderij Willems aan de Hoebertweg. Wat is de stand van zaken, wat heeft dit 
voor consequenties voor het verkeer in de bebouwde kom en het buitengebied? En wat is de visie op een 
mogelijke Oost-West verbinding in de gemeente? Dit i.v.m. de drukke verkeersstroom in de kern van 
America. 
 
De reactie van de gemeente hierop: 
Met Van Dijck worden afspraken gemaakt om met het vervoer,  het centrum van America te ontwijken. De 
aan- en afvoerroute ’s gaan via de Middenpeelweg lopen. 
Bij de uitbreiding van Willems kan niet door de gemeente bepaald worden wat de aan- en afvoerroute ‘s 
zijn, dit kan niet afgedwongen worden, het zijn openbare wegen waar een ieder gebruik van mag maken. 
De gemeente voorziet geen echte toename van verkeersbewegingen door de uitbreiding van Willems. 
Wethouder Driessen geeft aan om in contact te treden met de bedrijven om dit bespreekbaar te maken en 
vragen of ze desnoods andere routes willen nemen, dit werkt volgens hem erg doeltreffend. 
 
M.b.t de Oost-West verbinding:  
Wethouder Driessen geeft aan dat er een onderzoek (Regionale Mobiliteit Visie) gepland staat om de 
mobiliteit in geheel Limburg te onderzoeken. Hij kan niet aangeven op welke termijn de Oost-West 
verbinding gepland staat. Het GVVP zal waarschijnlijk in februari afgerond worden. De wethouder geeft 
aan dat als het GVVP in de raad behandeld is, dit ook doorgestuurd wordt naar de dorpsraad. Daar kan 
de dorpsraad dan ook nog op reageren. 
De voorzitter geeft verder nog aan dat de Hofweg, kruising Speulhofsbaan en kruising Kannegietweg nog 
steeds als erg gevaarlijk ervaren wordt. De wethouder geeft aan dat het vaak “eigen inwoners“ van de 
dorpen zijn die het als gevaarlijk ervaren en het vaak ook maken. 
 
6.   Park de Peelbergen 
Wat is de stand van zaken? 
Toverland wil verder gaan uitbreiden en er zijn nog steeds ontwikkelingen over het oprichten van een 
Hippisch centrum aan de Middenpeelweg. De gemeente kan er verder nog niets over zeggen. 
 
7.   Glasvezel 
Waarom wordt er maar een half dorp aangesloten en wordt de rest gezien als buitengebied terwijl  
de woningen toch binnen de bebouwde komgrens liggen? Welke rol speelt de gemeente in deze? 
Wethouder Driessen geeft aan dat glasvezel geen nutsvoorziening van de gemeente is. De gemeente 
heeft dus geen verplichting aan de burger. In dit geval heeft Reggefiber in de Gemeente Horst aan de 
Maas de gemeente gevraagd om hun grond ter beschikking te stellen. Reggefiber bepaald naar 
aanleiding van een inschatting de aansluitingen, deze liggen zeker niet gelijk aan de komgrens. 
De gemeente heeft extra druk gelegd op Reggefiber om meer aansluitingen te realiseren, echter zij 
bepalen dit uiteindelijk zelf. Bewoners kunnen zich wel groeperen. Als zij met een groot aantal aangeven 
gebruik te willen maken van de glasvezelkabel, dan kan deze in overleg toch aangelegd worden. Er zijn 
dus mogelijkheden voor deze bewoners.  
 
 
8.   Lopende zaken 
- Gezondheidscentrum America 
Wethouder van Rensch geeft aan dat de gemeente geen partij speelt hierin. De gemeente is in zoverre 
partij, dat de gemeente zorgt dat de grond verkregen wordt. De gemeente staat in die zin langs de lijn, 
maar vindt het een zeer goed initiatief. Toos geeft aan dat er nog steeds onderhandelingen zijn tussen 
Woonwenz en de deelnemers. Verdere informatie kan op dit moment nog niet gegeven worden. 
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- Boerenlandschap Routestructuren 
Samen met Stichting Landschap Horst aan de Maas heeft de werkgroep fiets- en wandelroutes 
ontwikkeld. Hay geeft aan dat de fietsroutes en de kaarten klaar zijn. De wandelroutes zijn in concept 
klaar en worden straks verwerkt in de knooppuntenwandelkaarten en ingevoegd bij de bestaande 
wandelroutes. 
 
- Zwarte Plakheide  en Legende van Rowwen Hèze 
Chantal licht zowel de Zwarte Plakheide als de Legende van Rowwen Heze verder toe. 
Diverse partijen waaronder, DR America, Fanclub RH, Werkgroep Oud America, Peelmuseum 
Groengroep Sevenum en Knopen Lopen hebben elkaar gevonden. Er is een werkgroep geformeerd om 
invulling te geven om beide projecten te gaan realiseren. Op 27 december is er een informatieavond op 
De Golfhorst, waar de plannen verder gepresenteerd gaan worden. 
 
9. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
 
10. Rondvraag 
Piet Swinkels stelt voor om een bijeenkomst te regelen met de Groengroepen in America. 
Wethouder Wijnhoven spreekt namens de burgemeester en geeft aan dat het eerste rondje op kosten van 
de Gemeente is en ze bedankt de dorpsraad voor de uitnodiging van deze vergadering. 
 
11. Afsluiting, met de gelegenheid om gezellig na te borrelen 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng. 


