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De dorpsraad stelt zich voor
Dorpsraad America

Het beeld van wijze mannen die in een rokerig café het dagelijks reilen en zeilen van hun dorp bespreken en zich
dorpsraad hebben genoemd is allang achterhaald. De hedendaagse dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van een
dorp en is dagelijks actief bezig met onderwerpen als leefbaarheid, behoud van het dorpskarakter en omgeving.
HALLO maakt de komende weken een ronde langs de dorpsraden van Horst aan de Maas. Deze week: America

Oorpsraod Americo: Morco Hesp, Hilske jenssen. Geert Vogelzangs, Toos Tielen, Ellen jacobs,
Anton de Wit, Pieter van den Homberg, Ruud Boltussen. Wiel Berden, Piet Swinkels en Chantal Versleijen

nuchtere mensen, zeg maar 'back to
basic'. Kenmerkend voor ons dorp is
het saamhorigheidsgevoel. Iedereen
is wel lid van één van de ruim SS ver-
enigingen die het dorp telt." Als mooi
voorbeeld van gezamenlijke betrok-
kenheid noemt Marco de groengroep-
jes. Bewoners van een 'aantal straten
in America onderhouden voortaan

het groen in hun straat. "Een sociale
activiteit, waar de mensen een kleine
vergoeding van de gemeente voor
krijgen. Het is vooral gezellig samen-
werken, met als resultaat fraaier groen
in de straten."

Net als de leefbaarheid in America
is de verkeersveiligheid een belang-
rijk onderwerp voor de dorpsraad.

"Americanen zijn stuk voor stuk
vasthoudende types, die zich niet
zomaar laten afschepen. En dat geldt
gus ook voor de dorpsraadsleden. Als
een probleem niet tot volle tevreden-
heid is opgelost, gaan wij tot het bit-
tere eind." Marco Hesp, voorzitter van
de dorpsraad spreekt duidelijke taal.
"De Americanen zijn hardwerkende en

"We hebben een speciale werkgroep
gevormd, die zich daarmee bezighoudt.
Binnenkort wordt bij de spoorwegover-
gang een aanpassing gedaan, die de
verkeersveiligheid voor de schoolgaan-
de kinderen moet vergroten."

Een ander belangrijk punt dat
regelmatig terugkeert op de agenda
van de raad is de vergrijzing in het
dorp. "Er zijn simpelweg veel te weinig
betaalbare huurwoningen in America",
vertelt Ellen jacobs, Zij is de secretaris
van de dorps raad. "Daardoor trek-
ken de jongeren weg. uit het dorp. Als
dorpsraad maken wij ons al jaren hard
voor betaalbare huurwoningen en wij
hopen dat die er binnenkort ook gaan
komen. Aan de voorzieningen ligt het
niet. America heeft een supermarkt,
een schoot een eigen dokter met apo-
theek en drie gezellige cafés. Wat we
wel jammer vinden is het besluit om
de bibliotheek in de school te vestigen.
Hartstikke leuk voor de leerlingen,
maar voor de volwassenen is het een
stuk omslachtiger geworden om een
boek te lenen."

Zuringspeel
"Waar de dorpsraad natuurlijk ook

naar uitkijkt is de realisatie van het
gezondheidscentrum in America, een
particulier initiatief dat wij als dorps-
raad ten zeerste toejuichen. Het zegt
iets over de ondernemingszin van de
Americanen. Alleen het bepalen van

een juiste locatie van het gezondheids-
centrum heeft nogal wat voeten in de
aarde." Negen van de elf leden van
de dorpsraad komen van oorsprong uit
het Peeldorp. De raad bestaat uit zeven
mannen en vier vrouwen. Het eerste
dorpsoverleg door Comité America
vond in april 1949 plaats. In 1973 werd
de Werkgroep Dorpsraad opgericht
dat in maart 1977 officieelDorpsraad
America werd. In die periode zat ook
de vader van de huidige voorzitter, jan
Hesp, in de dorpsraad. "Toch een beetje
het beeld van sigaarrokende man-
nen", lacht Marco. "Een veelbesproken
onderwerp was destijds de Zurinqspeel.
Dat was de vuilstortplaats aan de zuid-
kant van het dorp, waar in de loop van
de jaren werkelijk van alles gedumpt
werd. Op 31 december 1990 werd deze
dan eindelijk gesloten, waarna het ter-
rein gesaneerd werd. Tegenwoordig is
daar de golfbaan gevestigd."

Wie aan America denkt, denkt aan
Rowwen Hèze en De Peel. Dat het dorp
veel meer te bieden heeft, is duidelijk.
"We zijn trots op America" zegt Ellen
jacobs, "De schoonheid zit hem niet zo-
zeer in het uiterlijk van het dorp, maar
vooral in de mensen zelf. Dat wordt
mooi weergegeven door het beeld O'n
Turfsteker. Maar wat het meest de la-
ding dekt als het over de Americaanse
trots gaat is het wel de slogan die de
welkomstborden bij de ingangen van
ons dorp siert: America Dát Stiët."
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