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Aanwezige leden: Hay Engels(vz), Marco Hesp, Mien 
Klaassen, Geert Vogelzangs, Nico Vermeer, Ellen Jacobs, Wiel 
Berden, Frank ten Doeschate, Dorien Mulders,  
Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Jac Kleuskens, Sjaak Phillipsen, Lies de Swart, Piet 
Swinkels 
Notulist: Ellen Jacobs 

Genomen besluiten: Actie lijst: melden geluidoverlast putdeksel 

DORPSRAAD 
AMERICA 

p/a G.Vogelzangs   
G. Smuldersstraat 36 
5966 NT America 
Tel.:077 464 9010  
dorpsraad@americaweb.nl  

1. Opening en berichten van verhindering. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
De voorzitter feliciteert nogmaals Mia en Chrit Claassens met het ontvangen Koninklijke 
onderscheiding.  
 
2. Vaststellen agenda. 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
3. Verslag vorige vergadering 23-04-2007.  
Verslag wordt goedgekeurd en Ellen wordt bedankt voor de samenstelling van het verslag. 
Vraag van Nico naar aanleiding verslag; Nico heeft een vraag gesteld over het fokken van de 
hondjes door een bewoner met de nodige overlast, Nico vertelt dat de controleur in eerste 
instantie bij het verkeerde huis is geweest. Geert heeft van team handhaving een melding terug 
gekregen dat er geen overtredingen geconstateerd zijn. Ook vertelt Geert dat eventuele 
klachten het beste door de overlast hebbende zelf gemeld dienen te worden bij team 
handhaving.  Deze is te bereiken in het gemeentehuis van Venray. 
 
4.  Ingekomen en uitgaande stukken. 
Punt 10. Vereniging behoud de parel wil hun ervaring delen en helpen bij eventuele actie tegen 
de plannen die Willems heeft m.b.t. het uitbreiden van zijn bedrijf. 
De voorzitter meldt dat we hier vooralsnog niet op in gaan.  
Punt 12. Inzet van € 1000 uit de prioriteitsgelden aan project “beej os in de stroat”  is akkoord 
bevonden. Ook de gemeente en Wonen Horst hebben geld ter beschikking gesteld. Er zijn 6 
nieuwe parkeerplaatsen bij gekomen. 
Punt 15. Informatieavond 22 mei om 19.00 uur over inrichting 60 km wegen. 
Punt 17. Woonvisie, graag op- en aanmerkingen doorgeven aan de voorzitter. 
Welkomstborden: De 2 ontwerpen die er nu zijn niet al te fraai zijn, Geert geeft aan dat er nog 
een ontwerp binnengekomen is, hij stuurt ze via de mail door, graag reacties doorgeven aan 
Geert. 
Punt 25. Wonen Horst geeft een bijdrage aan het eetpunt, ze willen hier graag publiciteit aan 
geven. Hoe dit verder ingevuld gaat worden wordt nog bekeken. 
 
5. Jaarverslag 2007 Stichting aan de Brug. 
Omdat de penningmeester, Monique Plaisier, verhinderd is zal ook Hay E het financieelverslag 
toelichten. De cijfers laten het goede werk van het afgelopen jaar zien. We zijn gelukkig met 
het feit dat er een exploitatie overschot is en dat er gelden gereserveerd gaan worden voor 
groot onderhoud. 
Middels een PowerPoint presentatie ligt Hay E. de punten toe. Hij krijgt een compliment van de 
aanwezigen voor de samenstelling van het verslag en presentatie. Tevens de complimenten aan 
het team van Aan de Brug met de goede resultaten. 
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6.  Stand van zaken Eetpunt America. 
Hay E. kan melden dat het Eetpunt overgedragen kan worden van de dorpsraad naar Stichting 
Aan de Brug. Nu er door de verkregen subsidies geen financiële belemmering meer is, heeft het 
bestuur van Aan de Brug ingestemd met het besluit om het Eetpunt onder hun hoede te nemen.  
Het Eetpunt zal vanaf juli 2008 onder verantwoording vallen bij Stichting Aan de Brug. 
26 mei is er een bijeenkomst met de vrijwilligers om de stand van zaken door te nemen. 1 à 2 
keer per jaar zullen de vrijwilligers een rapportage uitbrengen aan de stichting over het reilen 
en zeilen van het Eetpunt. 
 
7. Dorpen in het groen IKL project. 
Vorige week is er een bijeenkomst geweest met de werkgroep bestaande uit Hay M, Hay E, Jos 
Claessens (gemeente), Oranjewoud en het waterschap. 
11 juni om 20.00 uur is er een informatieavond, deze avond kent 2 thema’s nl. herinrichting 
Kabroeksebeek en America in het groen. Deze avond wordt gehouden voor alle 
belanghebbenden en verder geïnteresseerden mensen, om de projecten toe te lichten en te 
inventariseren wat de wensen zijn van de mensen. 
 
8. Verslag dorpsradenoverleg met politie. 
Mien is naar dit dorpsradenoverleg geweest, verslag is er echter nog niet. Het verslag volgt. 
Gebiedsmentoren worden voortaan wijkagenten genoemd. Volgens de politie wordt op alle 
telefoontjes gereageerd, dit wordt echter niet zo door de dorpsraden ervaren. 
Hoofdmoot is de jeugd: er wordt gesproken over hangplekken en (over)last drank & drugs. 
Blijkt dat het van belang is om met de jeugd in gesprek te gaan over deze onderwerpen. De 
mensen zijn vandaag de dag minder tolerant en klagen al gauw. Maar vergeten al snel dat ze 
zelf ook jong zijn geweest. Jongeren moeten ook een plek hebben in de maatschappij, maar als 
ze vernielingen aanrichten is het van belang om dit altijd te melden, zodat de politie ook kan 
optreden. 
 
9. Mededelingen / lopende zaken. 
1 mei is het Turfstekerspad door de burgemeester K. van Rooy en Frans Kleuskens geopend. 
5 juni wordt de woonvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad 
 
10. Rondvraag. 
Mien: feestvergadering in juni? 18 juni wat gaan we doen? Ideeën aanleveren bij de voorzitter. 
Dorien: wie zit er in de kermiscommissie? “er is geen kermis commissie meer” Afgelopen jaar 
zijn er alleen tekeningen uitgedeeld met de daaraan verbonden prijsuitreiking. Marco en Dorien 
zullen dit jaar weer voor de tekeningen en prijsuitreiking zorg dragen.  
Opening kermis vindt niet meer plaats door de dorpsraad (Aangezien de fanfare op de 
vrijdagavond een concert geeft, wordt dit als opening beschouwd) 
Jac Kl.: aanpassing Zwarte Plakweg, de put op de weg rammelt ontzettend hard, de stank is 
gelukkig voorbij. Waarschijnlijk is het deksel te groot. Dit wordt doorgegeven aan de gemeente. 
Er ontbreken nog diverse aanduidingen zoals oversteek fietsers, wordt hier nog iets aan 
gedaan? Ook dit wordt doorgegeven aan de gemeente. Afgesproken was ook dat na de 
reconstructie controle, met betrekking tot snelheid, veiligheid e.d. zal plaatsvinden  
Marco: rondleiding gehad met regio fotograaf van de Reindonk door America. Foto’s zullen 
binnenkort op tv Reindonk te zien zijn. 
Op 21-5-2008 is er een presentatie geweest met de gezamenlijke collectanten, in juni 2008 zal 
de collecte weer gehouden worden in America. 
Nico: Eventuele bouw brug over de Kabroeksebeek ter hoogte van de Doenssenstraat, is hier 
nog sprake van? Punt wordt meegenomen op de vergadering van 11 juni. 
Geert: afbraak stallen waardoor een bouwplaats vrijkomt bij de familie Kleuskens 
(Wouterstraat), familie wil hier 2 bouwplaatsen van maken. Zou een ideale plaats kunnen zijn 
voor de eventuele bouw van een zorgcentrum. Geert heeft contact gehad met de gemeente en 
gaat in gesprek om hier meer duidelijkheid over te krijgen. 
Jac Philipsen: aansluiting buitengebied op kabel, zijn hier mogelijkheden voor? 
Mien: route gehandicaptenplatform, datum plannen om samen met Piet Bouten de route te 
inventariseren. 


