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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Frank ten 
Doeschate, Toos Tielen, Pieter van den Homberg 
Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Math van Rengs, Joep Sonnems, Piet Swinkels, Alex 
Janssen (raadslid CDA), Mariet Vervoort, Agnes vd Homberg 
Afwezig m.k.:  Hay Engels,Hilske Janssen, Ruud Baltussen,   
Afwezig z.k.:  
Notulist: Pieter vd Homberg  

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Braderie Navraag over opvolging Hay Mulders Zsm  
2 Draaiboek Kermis Doorsturen Pieter Zsm  
3 Verkkersmaatje Victor verplaatsen naar Graafsebosweg Marco Zsm  
3 Werkzaamheden Peel Navraag bij actiegroep Griendtsveen Ellen Zsm  
4 Plantsoen Lisdodde Navraag of buurt wil opschonen Pieter Zsm  
5 Vergadering met alle 

verenigingen 
Vragen aan verenigingen of er animo is en 
om thema’s aan te dragen 

Bestuur Zsm  

 
 
1. Opening en berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Alex Janssen stelt zich voor en wil de vergadering van de dorpsraad bezoeken, omdat zij geen “vaste” 
vertegenwoordiger hebben vanuit het CDA uit America. Naar aanleiding van een vraag daarover geeft 
hij aan dat de raadsleden via een portal over alle verslagen van de dorpsraden beschikken. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
Mariet Vervoort en Agnes vd Homberg vragen spreekrecht voor hun actie. 
Mariet en Agnes willen ondersteuning vragen aan de dorpsraad om handtekeningen in te zamelen 
voor een fietspad langs de Hoebertweg en Spoorweg richting Station Horst-Sevenum. Ze hebben in 
eerste instantie steekproefsgewijs handtekeningen opgehaald, dat is zeer goed ontvangen en willen 
hun actie uitbreiden en deze uiteindelijk aanbeiden aan de betrokken wethouder, Paul Driessen. 
Dorpsraad stelt dit initiatief zeer op prijs en geeft aan daar met de initiatiefgroep gezamenlijk in op te 
willen trekken.  
 
3. Verslag dorpsraadvergadering 17-09-2014 
Vanuit de dorpsraad gaat er een afvaardiging naar het gouden huwelijksfeest van Sjaak en 
Toos Kleuskens. 
Nav opzegging Vrije Markt door M.V. St. Ceacilia neemt Hay Mulders contact op met de 
vereniging of zij op zoek kunnen gaan naar opvolging. 
Nav Onderhoud van de beukenhaag langs spoorweg, daar zijn geen harde afspraken over 
gemaakt in het verleden, maar wel een vriendelijk verzoek. Hay Mulders heeft een briefje 
gemaakt waarin de bewoners geattendeerd worden om deze ook te onderhouden. 
Draaiboek kermis is gereed, stuurt Pieter door. 
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist. 
 
4. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 
* Verkeersmaatje Victor Griendtsveenseweg/Jacob Poelsweg 
Het Verkeersmaatje is door vandalisme vernield. Gevoelsmatig heeft de pop effect, de kinderen is ook 
geleerd om op dat punt te stoppen. Verkeersmaatje heeft het meeste effect als hij een bepaalde tijd 
afwezig is, ook de buurt is het hier mee eens. Nu wordt hij geplaatst bij de Graafsebosweg voor 
ongeveer 2 maanden. 
 

 - 1 - 



* Evaluatie Kermis 
Er is gekeken naar het plan om de kermis bij Boëms Jeu te verplaatsen, het terrein is te klein en de 
kermis wordt te ver weg gestopt achter de tent. Kermis blijft op oorspronkelijke plek, qua vandalisme 
is het de laatste 2 jaar ook goed gegaan. Er zal meer reclame gemaakt gaan worden voor de kermis 
vanuit de horeca. Op dinsdag, de minst drukke dag, komt er mogelijk een extra activiteit. In januari 
zal de horeca een eerste overleg hierover hebben. Qua keuze van de attracties is er door de 
exploitanten wellicht ook te switchen. Dit wordt bekeken tussen gemeente, exploitanten en 
dorpsraad. 
 
* Gezondheidscentrum America 
Geen bijzonderheden te melden, bouwcommissie is volop in de weer. 
In het GCA zullen ook algemene ruimtes beschikbaar zijn, waarvoor invulling gezocht wordt. De 
bedoeling is dat er geen activiteiten vanuit Aan de Brug daar naar toe gaan. Concrete vraag is om 
hier ook in mee te denken. 
 
* Mariapeel 
Vanuit Staatsbosbeheer wordt geen reactie gegeven op onze vragen. Ellen informeert bij actiegroep 
Dat Mug Nie Gebeuren. Plannen gaan in gewijzigde vorm door i.v.m. te ontvangen subsidiegelden. 
 
* Plantsoen Past. Jansenstraat / Lisdodde 
Pieter vraagt in buurt na of er op een zaterdag schoon gemaakt kan worden. Anders wellicht een 
vereniging vragen die dat wil verzorgen. Eén persoon is erg mager om een dergelijk gebied bij te 
houden. Ook is er niet op de goede manier opgezegd, waardoor we helaas niet tijdig actie konden 
ondernemen. 
 
* Buurkracht  
Iedereen in America krijgt vanaf 16 oktober een brief waarin bekend gemaakt wordt dat er een 
slimme meter geplaatst gaat worden in huis, indien gewenst. 
Buurkracht gaat van start, binnenkort komt een fotograaf om foto’s te maken voor een op America 
toegesneden flyer. Op woensdag 10 december zal er een Buurkracht avond zijn in Aan de Brug. 
 
* Oktober update 
Op 26 november wordt de brief van Dorpsraad America aan het Waterschap besproken in hun 
vergadering. Piet en Marco zullen dit als werkgroepje oppakken en voorbereiden. Ruud Baltussen, 
Wiel Berden en Hay Engels zullen ook benaderd worden. 
 
* Renovatie Hofweg 
Er zijn aan het oorspronkelijke plan 2 drempels/plateau’s  toegevoegd. Ook zal het rijgedeelte smaller 
gemaakt worden t.o.v. de eerste plannen. Optisch zal de weg wel iets breder worden dan voorheen. 
Buurt heeft al een brief in de bus gekregen dat de werkzaamheden gaan beginnen, dit voordat er 
antwoord is gegeven naar de buurt toe. Dit is niet netjes. Bewoners zijn vanavond ook bij elkaar om 
de plannen nog eens door te spreken. De dorpsraad is van mening dat er op zich een goed compromi 
tot stand is gekomen. 
 
* Bouwen in America 
Voor de Lisdodde zijn er 4 concrete plannen een 5de stel is zoekende naar een buurman voor een 
2onder1-kapper. Verwachting is dat dit jaar nog de schop in de grond gaat. 
Ook voor de Wouterstraat zijn er gegadigden om te bouwen, zij hebben nu twee bij elkaar gezeten. 
De gemeente wordt gevraagd de benodigde procedures hiervoor te starten. 
Op dit moment is er weer een huurwoning in de verkoop gedaan terwijl er wel belangstellenden zijn 
om een dergelijke woning te huren. Als er op korte termijn geen interesse is voor de betreffende 
woning gaat ze alsnog in de verhuur. 
 
5. Ingekomen en uitgaande stukken 
Uitnodiging plattelandsparlement . 
Vergaderdata van de dorpsraad 2015 zijn doorgemaild. 
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Oost-West verbinding; per kerkdorp worden knelpunten de komende tijd besproken, daarvoor worden 
dorpsraden door gemeente uitgenodigd. Dorpsraad Hegelsom gaat actie ondernemen om het 
knelpunt bij het Station Horst–Sevenum te verbeteren.  
Toverland heeft dorpsraad voor overleg uitgenodigd. 
 
 
6. Mededelingen 
- Duikelrek aan de Lisdodde is geplaatst door bewoners van de Lisdodde. 
- Vergadering met alle verenigingen; voorsteld vanuit het bestuur om te vragen bij de 
vereniging of er animo voor is en eventueel thema’s voor de vergadering aan te dragen. 
 
7. Rondvraag/sluiting 
- 23 oktober a.s. is er een bijeenkomst voor kandidaatbestuursleden om een bestuur te 
vormen voor nieuw op te richten stichting of corporatie voor o.a. de dorpsdagbesteding. 
- Op 27 en 31 oktober zijn er informatieve kennismakingen voor de toekomstige 
gebiedsteams. America valt met Griendstveen, Sevenum,  Kronenberg en Evertsoord onder 
het Gebiedsteam Peel. 
- Op 27 oktober is de bijeenkomst Coöperatief bankieren van de Rabobank in Kronenberg. 
- Kastanjeboom bij de kiosk is nog steeds niet vervangen. Bedoeling was om er een boom 
van vergelijkbare grote te plaatsen als deze beschikbaar is. 
 
 
 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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