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Notulist: Pieter vd Homberg  

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Vrije markt Vinger ad pols houden: Zijn er gegadigden 

voor organisatie hiervan? 
fanfare   

2 Glasvezel 
buitengebied 

Als agendapunt aandragen voor het 
dorpsradenoverleg 

Marco Zsm v 

3 Pluim Aangeven in dorpsraden overleg dat DRA 
daarover positief is. 

Frank, Toos DR overleg v 

4 Drukte spoorlijn Bezorgdheid uitspreken naar gemeente 
over de toename daarvan door 
werkzaamheden Betuwelijn. 
Meenemen in Dorpsraden overleg 
Rondsturen PDF artikel 

Ellen 
 
 
Frank, Toos 
Hay Mu. 

Zsm 
 
 
DR overleg 
Zsm 

V 
 
 
 

v 
5 Coöperatie 

Dorpsdagbesteding 
Navragen voor tussentijdse oplosssing 
voor veiligstellen subsidies totdat 
coöperatie is opgericht. 

Sjaak Zsm  

 
1. Opening en berichten van verhindering 
Mariet Vervoort en Agnes vd Homberg geven toelichting mbt de handtekeningen-actie voor een 
fietspad langs Hoebertweg/Spoorweg. Initiatief van de actie ligt niet in het gegeven dat er onrust is, 
maar in de langgekoesterde wens in het dorp om een fietspad gerealiseerd te krijgen. Het doel van 
de actie is een fietspad langs de/Hoebertweg Spoorweg. Doel is niet een fietsverbinding aan de 
overzijde van het spoor, waar teveel verkeer is, geen verlichting en onveilig gevoel. Ze willen de 
handtekeningen aanbieden aan de wethouder, samen met iemand van de dorpsraad. Ze hebben 
naast een handtekening van veel inwoners ook verzoeken, opmerkingen en/of tips gekregen voor de 
dorpsraad, die ze ook verzameld hebben en beschikbaar zullen stellen aan de dorpsraad.  
  
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Verslag dorpsraadvergadering 15-10-2014 
Nav reconstructie Hofweg; Vanuit diverse kanten zijn klachten vernomen over de drempels die nu 
op de Hofweg zijn aangelegd. Dit lijken geen 60km drempels, ze lijken veel te vlak. Marco zal 
hierover contact opnemen met de gemeente. 
Nav plantsoen Lisdodde; Jong Nederland zal dit plantsoen onkruidvrij maken. DRA vind het 
jammer dat de buurt niet in actie wil komen voor een eenmalige actie om dit probleem uit de weg te 
ruimen. Er is bij aanvang duidelijk aangegeven dat de buurt er niet aan trok om het plantsoen zelf bij 
te houden. Dergelijke situaties moeten we in de toekomst zien te voorkomen. 
Nav gesprek met mogelijke bestuursleden voor een coöperatie/Dorpsdagbesteding; Er zal 
een vervolggesprek plaatsvinden. In het verslag is abusievelijk corporatie vermeld i.p.v. 
coöperatie. 
 
4. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 
* Verfraaien Kabroeksebeek. 
Er zal met bewoners hierover gesproken worden, ook het Horster Landschap wil hierin meedenken. 
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Zaterdag aanstaande zal er een bijeenkomst zijn met de betreffende groep. Verder is de inbreng van 
de DRA nog niet door het Waterschap besproken in vergaderingen. 
 
* Wonen in America 
Voor het eind van het jaar kan er wellicht al grondwerk verricht worden aan de Lisdodde, alles is nu 
afhankelijk van financiering. Bouw van 4 woningen zou dan begin volgend jaar kunnen starten. 
Voor de Wouterstraat zijn er 3-6 gegadigden, waarvan er 3 zeer concreet zijn. Voor bouwen aan de 
Wouterstraat is er 3 december een bijeenkomst voor potentiele kandidaten. In het Peelklokje zal daar 
aandacht aan besteed worden. 
 
* Buurkracht  
Diverse inwoners hebben een brief gekregen dat er een slimme meter geplaatst gaat worden. 
Het gezondheidscentrum heeft aangegeven ook aan Buurkracht mee te willen doen. 
Er zal 10 december een avond hierover belegd worden. Daarvoor zal nog volop reclame gemaakt 
worden, hiervoor zijn al foto’s gemaakt. Hay Mulders heeft al aantal mensen aangeschreven die 
mogelijk baat hebben bij samenwerking wat betreft energiemaatregelen. 
 
* Brood op de plank. 
Er zal een vervolg komen op een eerdere bijeenkomst. De werkgroep zal een avond voorbereiden 
voor de hele groep. Mogelijk zal er ook een bedrijvendag gehouden worden.  
 
* Gezondheidscentrum America. 
Er zal binnenkort een bericht richting het dorp gaan hoe de stand van zaken is. Er zullen dan ook 
positieve berichten te melden zijn. Het is lastig om nieuws de melden, achter de schermen wordt 
volop gewerkt, maar de voortgang gaat stapje voor stapje. 
 
* Vergadering december. 
Ellen heeft 2 reacties terug gekregen van verenigingen waarin ingestemd werd met het idee om de 
vergadering te combineren met een vergadering met het College van B&W. Mede omdat er al veel te 
doen is in december. Ellen zal een verzoek bij de gemeente neerleggen of een vergadering met B&W 
in april gehouden kan worden. 
 
* Glasvezel in het buitengebied. 
Er is een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid hiervan. Zoals verwacht is die er, maar de kosten 
zijn hoog en de gemeente wil er niet aan bijdragen. Er zal een vervolgstudie gedaan worden waarbij 
de inwoners kunnen aangeven of er interesse is voor leggen van een aansluiting op glasvezel, los van 
de kosten. Sjaak Sluijters geeft aan dat mogelijk aangehaakt kan worden bij een initiatief dat nu in 
Venray wordt ondernomen om zowel kernen als buitengebied aan te sluiten op glasvezel. Dit zou dan 
een initiatief kunnen zijn vanuit het dorpsradenoverleg.  
 
* Dorpsraden overleg. 
Toos en Frank zullen naar het dorpsraden overleg gaan en zullen bovenstaand punt ook aandragen. 
Marco zal voor de vergadering glasvezel als agendapunt doorgeven. Daarnaast zal gesproken worden 
over de Sportzone in Horst. 
In dit overleg zal aangegeven worden dat we als DRA positief zijn over het vorig jaar opgezette 
initiatief van de Pluim. 
 
* Toename treinverkeer. 
De komende 3 jaar zal er door werkzaamheden aan de Betuwelijn de verkeersdrukte op de spoorlijn 
bij ons door het dorp fors toenemen, met name goederenverkeer en ook gevaarlijk vervoer. Ellen zal 
namens de DRA uitspreken naar de gemeente dat we daar zeer bezorgd over zijn. Ook dit punt zal 
meegenomen worden in het dorpsradenoverleg. Hay stuurt PDF van het krantenartikel naar de DRA. 
 
5. Diverse werkgroepen, toelichting Sjaak Sluijters. 
Sjaak en Marco hebben een stuk opgesteld hoe de positie is van de dorpsraad binnen al de 
werkgroepen en initiatieven die er in het dorp zijn of genomen worden. DRA is in principe nu weer 
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coördinator van en naar de diverse werkgroepen om de voortgang te bewaken. Daardoor kan er 
binnen de dorpsraad korter vergaderd worden en komt de agenda meer bij de werkgroepen te liggen. 
De contactpersonen vanuit de dorpsraad geven voor de DRA-vergaderingen de voortgang aan de 
leden van de DRA door. 
 
6. Ingekomen en uitgaande stukken 
Ingekomen stukkenerkgroep Vervoer heeft het initiatief genomen om subsidie aan te vragen voor een 
pilot voor 2015: vervoer met eigen auto, eventueel aangevuld met Wensauto. 
Maandag 24 november is er een bijeenkomst over ontwikkelingen mbt de Mariapeel. 
Er is voor het bestuur van de DRA een emailadres aangemaakt: bestuur@dorpsraadamerica.nl. 
Slotconcerten zijn goed en rustig verlopen, nieuwe locatie is positief. Punt van opmerking is dat het 
erg donker is van de kruising G.Smuldersstraat/Lorbaan/Meteriksebaan/Peelheideweg naar Loohorst 
en dezelfde kruising naar kern America. 
 
7. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
 
8. Rondvraag/sluiting 
Subsidie voor Dorpskracht vanuit Synthese eindigt aan het eind van dit jaar. Er zijn nu initiatieven 
om een coöperatie op te richten waar diverse initiatieven binnen het dorp onder “gehangen” kunnen 
worden. Als de betreffende coöperatie er is kunnen daarvoor subsidies aangevraagd worden. Dat kan 
op dit moment nog niet omdat er zonder coöperatie geen rechtspersoon is. Omdat een en ander voor 
het eind van het jaar wellicht niet meer geregeld kan worden zal Sjaak navragen of een tussentijdse 
oplossing bij gemeente of bij Synthese gevonden kan worden. 
 
 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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