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1. Opening en berichten van verhindering. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
2. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verslag vorige vergadering dd 20-02-2008. 
Wijziging op blz. 2. M.b.t. gebruik kunststofbekers, verslaglegger interpreteerde het verkeerd, 
de zin wordt uit het verslag verwijderd.  
Ellen wordt bedankt voor de samenstelling van het verslag. 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 
Eetpunt: subsidie van € 400 blijkt correct te zijn te zijn i.p.v. de gemeende € 600. Marco heeft 
als opmerking dat het geld vandaag op de rekening binnengekomen is. 
De heer Roel de Jong van de Gemeente Horst aan de Maas: verdere informatie (brief aan 
aanwonende) binnengekomen betreffende de aanpassing van de spoorwegovergang. 
Er is een mail van Gertie binnengekomen met de vraag, wat is de status van herbouw van het 
station in America. Diverse malen is het station genoemd naar aanleiding publicatie herbouw in 
Griendstveen begin 2007. De herbouw van het station is ter sprake gekomen in een gesprek 
(werkgroep Zw.Pl.), met Arie Stas febr. 2007. Herbouw station is ook genoemd in het overleg 
met het college in 2007. Als er een initiatief komt voor herbouw, door wie dan ook, kunnen ze 
bij Hay Mulders een tekening vragen. 
Frank: heeft contact gehad met de gemeente betreffende de slechte staat van de Saarweg door 
aanleg waterleiding en elektriciteit.  
 
5. Dorpen in het groen IKL project. 
Binnen reconstructiegebieden komt een pilotproject om de randen van het dorp met groen aan 
te kleden. Er wordt één kern gekozen in de gemeente Horst aan de Maas of Sevenum. De keuze 
voor Horst zal zijn Lottum of America. Van Sevenum is nog geen kern bekend. 
Er is een gesprek geweest met Jo Geurts van IKL wat de mogelijkheden binnen America zijn. 
Diverse locaties zijn besproken. Hay Mulders, Jo Geurts, Jos Claessens, Jan Gijsberts en Hay 
Engels hebben zitten brainstormen over de mogelijkheden in America; zoals reconstructie 
Benegas terrein, aanpassen Kerkbos, meanderen beek. 
Er zijn diverse mogelijkheden, er is een subsidie bedrag beschikbaar van rond de € 80.000. 
netto blijft voor realisatie ongeveer € 50.000 over voor het project. 
In de 2e helft van maart zal bekend gemaakt worden welk dorp als pilotproject gaat dienen. 
Realisatie zal zijn in 2009 /2010 afronding in 2011, er zijn wel vrijwilligers nodig om het project 
te kunnen doen slagen. 
 
 
 
 
 



6. Gezamenlijke Nationale Collectes America. 
Collectes zijn vorig jaar een succes geweest. Echter is er van Stichting Collecteplan (SCP) de 
overkoepelende organisatie van de landelijk collecterende goede doelen organisaties, een 
collecte protocol binnen gekomen waarin wordt verzocht, aan de gemeente, om er op toe te 
zien dat dit collecte protocol wordt gehandhaafd. Hierin staat ook dat de volgende fondsen KWF 
kankerbestrijding, Nederlandse hartstichting, Nierstichting Nederland, Prins Bernard 
cultuurfonds en Reumafonds, niet mee zullen doen in een gezamenlijke collecte De 
contactpersonen in America van de 5 voornoemde fondsen/stichtingen hebben een brief 
ontvangen waarin ze geattendeerd worden dat hun fonds niet mee doet met een gezamenlijke 
collecte. De toonaard van deze brief viel bij deze contactpersonen niet in goede aarde en 
stoppen dan ook per direct met collecteren vanwege de arrogantie van de stichtingen/fondsen. 
Er wordt nu bekeken hoe verder, de gezamenlijke collecte gaat door mits er minimaal 6 fondsen 
zijn die hieraan meedoen. En er wordt bekeken of er een artikel in de krant geplaatst wordt 
waarin de perikelen uitgelegd worden. In de vergadering van mei worden alle contactpersonen 
uitgenodigd om alles door te spreken. 
 
7. Punten voor overleg met College van B&W. 
* Dop projecten. 
* Rondweg. 
* Woningbouw in America, welke locatie voor uitbreiding 
* Mogelijkheden voor particuliere woningbouw in het buitengebied 
* Veilige fietsverbindingen, hoe is de verdere invulling. 
Ook de huidige knelpunten zoals de Griendtsveenseweg benoemen. 
* Service- en zorgcentrum. 
* Meanderen Kabroeksebeek. 
* Park de Peelbergen, wat zijn de ontwikkelingen aan de Horster zijde, groenontwikkeling en 
recreatieve ontwikkelingen. 
* Status MER procedure Golfhorst en bedrijf Willems bv. 
* Status club van de toekomst. 
* Floriade; welke invloed heeft dit voor America. 
* Hoe gaat de gemeente om met zwerfvuil. 
 
8. Mededelingen / lopende zaken.  
Joep Sonnemans stoort zich aan het feit dat snoeihout te lang blijft liggen. Snoeiafval op 
parkeerplaatsen bij de Zouavenstraat is 4 weken blijven liggen, er is meermaals een melding 
gedaan naar Gemeente maar hier werd niet op gereageerd. 
Navragen gemeente; wat zijn de mogelijkheden voor het doortrekken van trottoirs aan de 
rechterzijde van de Gerard Smuldersstraat, Wouterstraat, in het kader van uniformiteit. 
Brug Kabroeksebeek staat nog steeds water op, verzoek aan de gemeente om actie te 
ondernemen. 
Turfstekerpad: 1 mei is de officiële opening, de dam is in het kader van vernielingen voorlopig 
afgesloten. De paaltjes voor bewijzering zijn besteld, de wandelroute is klaar. Ook is er door 
Horsterlandschap een zwaluwoever gemaakt. 
6 april opening van het Peelmuseum. 
Er wordt een onkostenvergoeding van 100 euro betaald aan Stichting aan de Brug. Dit is nu 
mogelijk omdat de dorpsraad voldoende in kas heeft. 
6 mei staat een bijeenkomst gepland met dorpsraden en de politie,  
Op agenda zetten hoe het de bevindingen zijn van kerstboominzamelingen. Hoe het zit met de 
smiley’s? Werkt deze afdoende en staat deze ook op de goede plaats. Er is een verplaatsbare 
smiley in de gemeente die op diverse locaties kan worden ingezet. 
Er is een bijeenkomst geweest met Wonen Horst, in het kader van wonen in de gemeente. 
Op 6 mei is er een discussie met de raad over het Dov en Dop. 
Op 8 mei is er een presentatie over het concept van de woonvisie. 
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9. Rondvraag. 
Marco: heeft de ontvangen enquête over de floriade ingevuld. De gevraagde lantaarnpaal bij 
gymzaal is geplaatst. 
Zijn er meerdere aanwezigen die vaker post ontvangen die via de Verenigde Staten 
binnenkomt? Blijkt dat dit vaker voorkomt, maar hier zal niets aan gedaan kunnen worden. 
Hay M. vraagt het betreffende stuk te mogen ontvangen voor de werkgroep Alt America, ter 
archivering. 
Vuiligheid/ zwerfvuil in dorp, mogelijk een wedstrijd organiseren om het schoonste dorp van de 
gemeente te zijn. 
Hay M: hoe wordt er omgegaan naar de toekomst met de peuterspeelzalen. Het leerling aantal 
loopt op de peuterspeelzaal en op de basisschool terug, wat zijn de mogelijkheden om de 
peuters onder te brengen bij de basisschool (brede school ontwikkeling). 
Toestand van de Putweg is zeer slecht, kan hier iets aan gedaan worden? 
Piet: op 2 kastjes in zijn tuin (Essent en tv) is graffiti gespoten. 
Gemeente doet weinig aan opruimwerkzaamheden in ons dorp, zoals met carnaval en oud op 
nieuw. Voordat de straten schoon zijn duurt het soms wel vele dagen, terwijl er in Horst één 
dag later bijna niets meer te vinden is. 
Lies: brandgang achter familie Hesp. Zal deze door de gemeente onderhouden worden? Ja, de 
gemeente heeft toegezegd dit schoon te houden. 
Mien: Wonen Horst; seniorenwoningen worden gedeeltelijk verkocht. Dhr. Ger Versteegen van 
Wonen Horst heeft toegezegd dat alle dorpsraden een lijst krijgen welke woningen verkocht 
kunnen worden. 
 
10. Sluiting. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 
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Ontvangen stukken dorpsraadvergadering  
26 maart 2008 


1. Thea Craenmehr  De raadsstukken voor de vergadering van de raad op dinsdag 4 maart 2008 kunt u inzien op 
de website van de gemeente Horst aan de Maas. 21-02-08 


2. Gertie Wil jullie compliment maken voor de goede verslaglegging van de dorpsraadvergaderingen. Vind ze 
duidelijk en goed te volgen en ook vindt een goede terugkoppeling plaats over "gemeente"zaken. 


22-01-08 


3. Gertie m.b.t. overhangende takken Zw.Pl. weg wordt door gemeld. 25-02-08 
 


4. Gertie reactie op mail Mien Subsidie Eetpunt Er zijn al meerdere plekken waar wij subsidie 
verstrekken aan het opzetten van eetpunten (Horst, Broekhuizen, America) en er zullen nog wel meer aanvragen 
binnen komen. Beleid in deze is dat daarvoor een vast subsidiebedrag wordt toegekend van 400 euro. Misschien 
heb je er niet meer aan gedacht maar ik wil je vragen om vragen/opmerkingen voortaan via het secretariaat te 
laten komen. Dan weet ik namelijk ook dat het door de dorpsraad "gedragen" wordt en dat het dorpsraad van 
alles op de hoogte blijft. 


25-02-08 


5. Brief Uitnodiging stichting Peelmuseum 6 april opening door Mevr. Dings-Polderman 25-02-08 
6. Gertie Op 6 mei a.s. is er een raadsinformatiebijeenkomst gepland over de dop/dov. Wil dit graag onder uw 


aandacht brengen en u vragen deze datum vast te noteren. U krijgt via de griffie de uitnodiging en 
achtergrondinformatie. 


27-02-08 


7. Thea Craenmehr Agendapunt 8 "Verkeersveiligheid buitengebied Horst-America-meterik-Hegelsom" is vanaf 
hedenmiddag in te zien op de website van de gemeente Horst aan de Maas.Klik hiervoor op onderstaande link: 
http://www.horstaandemaas.nl/content.jsp?objectid=5406   Klik vervolgens op raadsstukken 


27-02-08 


8. Hay Engels Ik kreeg gisteren een telefoontje van Jo Geurts van IKL. Zij willen in één kern binnen de 
gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum een pilot project gaan uitvoeren om de rand van de kern te 
verfraaien. Voor deze pilot is geld beschikbaar. Een van de voorwaarden is dat het een project moet zijn, dat door 
meerdere organisaties (bijv. Dorpsraad., Gemeente en IKL) wordt uitgevoerd. Jos Klaassens van de gemeente 
heeft America als mogelijke kern hiervoor doorgegeven aan Jo Geurts. 


27-02-08 


9. Brief Gem. Uitnodiging commissie welzijn onderwerp jeugd en omgeving 11/03/08 20.00u 28-02-08 
10. Mien Verslag Algemene Ledenvergadering VKKL d.d. 24 oktober 2007 28-02-08 
11. Wiel Hegger (gem) m.b.t. overhangende takken deze worden vooralsnog niet gesnoeid fungeert zo als 


snelheidsremmer en voorkomt tevens het afbrokkelen van de wegkanten. 28-02-08 


12. Mien FW: verslag gebiedscommissie 2007 en januari 2008 29-02-08 
13. Gertie verslag gebiedscommissie 10 januari 2008 29-02-08 
14. Gem; Hierbij nodig ik u namens de voorzitter mevrouw B. op de Laak,uit voor een bijeenkomst van de commissie 


Welzijn over het onderwerp Jeugd en omgeving. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de raadszaal van het 
gemeentehuis op dinsdag 11 maart 2008 om 20.00 uur. 


29-02-08 


15. Wonen Horst Buurten maart 2008 29-02-08 
16. Wonen Weert buurten maart 2008 29-02-08 
17. Brief Zoo Parc Overloon Kortingsactie 50% korting bestellen tot 31-05-08 04-03-08 
18. Mien VKKL Programma uitvoering dop,s 21 -020 08 04-03-08 
19. Brief Gem. van de stichting collecteplan hebben wij onlangs een collecteprotocol ontvangen. Door SCP is 


gevraagd om erop toe te zien dat dit protocol bij een gezamenlijke collecte wordt nageleefd  05-03-08 


20. Mien verslag Raadsvoorstel  Verkeersveiligheid buitengebied Horst -America- Meterik - Hegelsom 06-03-08 
21. Brief Gem. Toekenning gevraagde subsidie van 400 euro t.b.v. Eetpunt 07-03-08 
22. Uitnodiging promotiedag van Dikke Mik op 24 mrt onderdeel van dichterbij 07-03-08 
23. Mien De Wmo Adviesraad Horst aan de Maas zoals die is benoemd door het college van B&W bestaat uit de 


volgende personen:De heer Piet Bouten uit Grubbenvorst voor de doelgroep mensen met een lichamelijke 
beperking en chronische ziekte: 077-3661609 / piettoos67@home.nl. De heer Gijs van Helden uit Hegelsom voor 
de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking: 077-3986686 / gvanhelden@hotmail.com. Mevrouw 
Mien Klaassen-Sijbers uit America voor het thema leefbaarheid: 077-4647551 / mien.klaassen@hetnet.nl. 
Mevrouw Helene Knippenbergh uit Horst voor de doelgroep mantelzorgers: 077-3988059 / 
helenehorst@planet.nl. De heer Jan Verheijen uit Horst voor de doelgroep mensen met psychische problemen: 
077-3985074 / j.verheijen.horst@home.nl. De heer Hub Voesten uit Broekhuizen voor de doelgroep senioren: 
077-4632931 / kbo.broekhuizen@gmail.com Mevrouw Juul Schuurmans uit America voor de doelgroep 
vrijwilligers in de zorg(ondersteuning): 077-4641781 / j.schuurmans@live.nl. 
Voor vragen of opmerkingen kan contact worden gezocht met één van de bovengenoemde personen. 


 


11-03-08 


24. Speeltuinwerk Nieuwsbrief SpeL maart 2008 12-03-08 
25. VkkL Ter informatie stuur ik u onderstaande mail toe over de limburgse Vrijwilligersprijs 2008. Vorig jaar was de 


dorpsraad van Rimburg een van de vijf genomineerde organisaties.  13-03-08 


26. Gertie Zoals eerder afgesproken is op 25 maart a.s. het dorpsradenoverleg gepland waarin Ger Versteegen van 
Wonen Horst inhoudelijk met de dorpsraden in gesprek gaat over "wonen". De bijeenkomst is in vergaderrruimte 
C 027 en begint om 20.00 uur. 


14-03-08 


  
27. Thea Craenmehr De raadsstukken voor de vergadering van de raad op dinsdag 25 maart 2008 kunt u inzien op 14-03-08 
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de website van de gemeente Horst aan de Maas vanaf heden, na circa 18.00 
uur.http://www.horstaandemaas.nl/ris.jsp?objectid=1709  


28. Hayke Hendrix gem Horst, in de bijlagen de krantjes die wij de afgelopen weken huis aan huis hebben bezorgd 
in de gemeente Meerlo - Wanssum met het doel de inwoners kennis te laten maken met Horst aan de Maas. Ook 
de komende weken zullen wij krantjes bezorgen. 


14-03-08 


29. Infopagina Meerlo Wanssum nr3 20-03-08 
30. Roel de Jong Hierbij ter informatie de bewonersbrief die aanwonenden die verspreid is op de Zwarte Plakweg, 


Wachtpostweg, Griendtsveenseweg (gedeeltelijk). Ik heb bovendien contact gehad met basisschool de Wouter, 
de supermarkt en Maria Meulendijks van de werkgroep. Alle relevante informatie is ook te vinden in de Echo, in 
het Peelklokje en op de website van de gemeente Horst aan de Maas. De werkzaamheden starten a.s. dinsdag 
met het fiets/voetpad. Vanaf maandag31 maart is het kruispunt 3 weken dicht. Dit is een week langer als in eerste 
instantie voorzien omdat het aanpassen van het leidingwerk een stuk gecompliceerder blijkt als in eerste instantie 
ingeschat kon worden. Zoals reeds besproken zal er in de nacht van 19 op 20 april geasfalteerd worden. 


21-03-08 


31. Kennisplatformbewoners.nl Nieuwsbrief jrg 2008 - nr 05 21-03-08 
32. Gertie Graag terugkoppeling ten aanzien van de herbouw van het station America. Initiatief is vorig jaar 


besproken tijdes het overleg college/dorpsraad. Wil graag weten of hiermee een werkgroep vanuit de dorpsraad 
bij betrokken is en wat de stand van zaken op dit moment is 


26-03-08 


33. Gem H a/d M stimuleringssusidie 2008 1e termijn 26-03-08 
34. Roel de Jong tekening reconstructie Zw.Pl. 26-03-08 
35. Mien  bijlage met leden wmo adviesraad 26-03-08 


 
 
 
 
 
 
 


 








 
Verzonden stukken dorpsraadvergadering  


26 maart 2008 
1. Gertie verslag dorpsraad januari 21-02-08 
2. Gertie Aan de Zw.pl weg, beginnend over de Midden Peelweg,  hangen veel takken over de weg die schade 


veroorzaken aan de passerende auto's.Verzoek voor het snoeien van deze takken. 
21-02-08 


3. Gertie Gisteren op de dorpsraadvergadering is er wederom een reactie, persoonlijk gemeld, over de gevaarlijke 
wegkanten. Wij zouden graag zien dat hier wat aan gedaan wordt. Misschien kan dit herstellen samen gebeuren 
met de reconstructie spoorwegovergang. Een groot voordeel is dat dan de weg lange tijd is afgesloten voor 
verkeer. 


21-02-08 


4. Gertie door Mien Gertie, tijdens de bijeenkomst van het CDA van 13 december in Lottum heeft Wethouder 
Marcella Dings mij persoonlijk gezegd, als dat zij die week haar handtekening geplaatst had voor een bijdrage 
van € 600,00 voor Eetpunt Nasenhof te Broekhuizen en Eetpunt America.Ik heb de aanvraag gelezen die 
ingediend is door dorpsraad America met als resultaat dat er € 400,00 ter beschikking wordt gesteld.  
Mijn vraag is , vanwaar dit verschil van € 200,00? Dit is me nog al wat !! 


22-02-08 


5. Gertie agendapunten voor overleg college van B&W 18-03-08 
6. Gertie De herbouw van het station in America is nog wel actueel. Een werkgroep vanuit de dorpsraad is er 


vooralsnog niet. Wel is het station diverse malen genoemd voor eventuele huisvesting van o.a. Ald America, 
zorgcentrum. Mocht het zo zijn dat de gemeente een kans ziet voor herbouw van dit station dan horen wij dit 
graag en wil ik dit dan ook agenderen voor het overleg in april met het college van B&W. Dan kan er besproken 
worden welke mogelijkheden er zijn, en hoe we in samenwerking met de gemeente tot realisatie voor herbouw 
kunnen komen 


26-03-08 


 
 
 
  





