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Aanwezige leden: Hay Engels(vz), Marco Hesp, Mien 
Klaassen, Geert Vogelzangs, Nico Vermeer, Ellen Jacobs, Wiel 
Berden, Frank ten Doeschate. 
Adviseurs: Hay Mulders 
Gasten: Corrie en Jan Janssen, Mark Kellenaers Piet Swinkels 
Afmelding: Dorien Mulders 
Notulist: Ellen Jacobs 

Genomen besluiten: 
prioriteitsgelden beschikbaar stellen voor 
speelveld G.Smuldersstraat 

Actie lijst:  
info beleid belangrijke onderwerpen, vragen aan 
gemeente voor tijdige bekendmaking. 
Informeren gas en kabel buitengebied. 

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. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
3. Verslag vorige vergadering 21-05-2007.  
Verslag wordt goedgekeurd. 
 
4.  Ingekomen en uitgaande stukken. 
Verslag van de dorpsraadvergadering dd. 23-04-08 samen met het college is binnengekomen; 
Inhoudelijk wordt het verslag goedgekeurd. 
Mail van Theo Linskens binnengekomen: betreffende uitbreiding bedrijf Willems. “Vreemd dat er 
geen publiciteit aan is gegeven en dat de dorpsraad niet vertegenwoordigd was.” Er zal een 
verzoek naar de gemeente gestuurd worden voor een verslag van deze bijeenkomst, en hoe in 
de toekomst de dorpsraad persoonlijk bericht krijgt over dergelijke belangrijke onderwerpen. 
 
5. Woonvisie Horst aan de Maas. 
Mien heeft in de zeepkist gestaan, Mien heeft gereageerd op een stuk van bouwen voor 
senioren. Mien vertegenwoordigde niet alleen de dorpsraad, maar ook veel senioren vanuit de 
KBO. Wonen Horst wil graag een afspraak om samen aan tafel te gaan zitten om de in het 
verleden gemaakte afspraken op te pakken. Er wordt voornamelijk in de kern van Horst 
gebouwd (Afhang) en in de kerkdorpen is geen behoefte aan een vastgesteld plan, maar wel 
bouwen naar behoefte. 
Hay M heeft een vraag of er al locaties bekend zijn in America? Nee (nog) niet. 
 
6. Verkeersmaatregelen Hofweg en Nieuwe Peeldijk. 
Informatie bijeenkomst geweest in CC ‘t Gasthoes, zeer magere opkomst. Hay E. vertelt in het 
kort wat er is besproken op deze avond. Gebied tussen Middenpeelweg, Meteriksebaan, 
Speulhofsbaan en Blaktdijk wordt ingericht als 60 km zone, sober en doelmatig, conform 
duurzaam veilig, in buitengebied.  
Als aanvulling naar de gemeente toe willen we als dorpsraad aangeven dat de 
Griendtsveenseweg ook voorzien moet worden van rode fiets suggestiestroken en dat de 
Schiksedijk met de Eickhorsterweg autoluw wordt gemaakt. Vraag aan gemeente: hoe wordt de 
Nieuwe Peeldijk afgesloten. Bericht naar gemeente sturen: informatie moet beter, voorstel is 
om in ieder dorp een informatiebijeenkomst te organiseren. De dorpsraad is niet de 
bedenker/uitvoerder van het plan en de verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. Als er 
bezwaren zijn kunnen deze tot 27 juni bij de gemeente ingediend worden. Hierna zullen de 
bezwaren geïnventariseerd worden en aangepast worden aan de bezwaren en wensen. 
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7. Speelterrein/trapveld G. Smuldersstr. 
(besluit voor beschikbaar stellen van prioriteitsgelden) 
Al diverse malen is er door de jongeren en oudere jeugd gevraagd om een deugdelijk 
trapveldje. 
Omdat het onderhouden van een goed trapveldje moeilijk is, is er gekeken naar een duurzame 
oplossing. Geert presenteert een plan voor een kwalitatief en duurzaam speelveld. In het plan 
wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn en dat er door jongeren en ouderen gesport kan 
worden. Ook is er aandacht voor de toeschouwers, deze worden beter beschermd en er zal een 
ontmoetingsplek komen zodat toeschouwers kunnen kijken of met elkaar kunnen “buurten”. 
Het plan is een grote investering die over 20 jaar nog zijn waarde moeten hebben.  
Om deze investering te kunnen doen wordt een verzoek gedaan bij de gemeente om hierin mee 
te investeren. Ook zullen na een positief antwoord van de gemeente fondsen worden 
aangeschreven. Vanuit dit oogpunt wordt nu ook aan de dorpsraad gevraagd om ook 
prioriteitsgelden beschikbaar te stellen. 
Aangezien het een kwalitatieve en duurzame speelplek en ontmoetingsplaats is voor iedereen, 
neemt de dorpsraad het besluit om ook prioriteitsgelden hiervoor in te zetten. 
 
8. America in het Groen en verfraaien van de Kabroeksebeek.  
Vorige week is er een informatieavond geweest met IKL en het Waterschap. 
2 doelen: informatie verstrekken over: America in het groen door IKL en het verfraaien van de 
Kabroeksebeek door het Waterschap. Iedereen kan voorstellen doen of verzoeken indienen bij 
IKL over de plannen van America in het Groen. Er zullen nog aanvraagformulieren ter 
beschikking worden gesteld door IKL. De randen van de kern aantrekkelijk maken door 
bijvoorbeeld aanleg van groen of waterpartijen. 
Locaties aangeven die in aanmerking kunnen komen voor (her)inrichting. 
Belangrijk dat er wat meer manschappen komen om dit plan te ondersteunen, combinatie 
werkgroep America in het Groen en werkgroep verfraaiing Kabroeksebeek; Mien, Hay, Wiel, 
Marco en Piet vormen dan een groep die beide projecten begeleiden. 
 
9. Mededelingen /lopende zaken. 
Gezamenlijke collectes; 
Marco ligt toe: wederom veel positieve reacties van de gevers. In totaal € 6711 opgehaald, een 
kleine € 300 minder opgehaald dan vorig jaar, dit mede doordat de “grote” fondsen niet 
meededen. Werkgroep is heel tevreden, het loopt op rolletjes. 
Hay E.: hoe zit het met het zorgcentrum: Geert heeft geïnformeerd bij de gemeente. Hier is 
vertelt dat na de zomer meer bekend zal zijn of er een plan voor een zorgcentrum zal komen. 
Vraag aan gemeente stellen: Gas en kabel aanleggen in buitengebied, wat zijn hier de 
mogelijkheden. 
 
11. Rondvraag. 
Geert: 1e Burap 2008 is binnengekomen ook via site van de gemeente te lezen. 
Mien: nieuwsbrief CDA, Mien zal zorgen voor verdere informatie. 
Hay M.: misschien idee om met gezamenlijke dorpsraden als punt in vergadering te brengen 
voor aansluiting van kabel en gas voor buitengebied. 
Aankleding rondom gebouw aan de Brug: ziet er nu niet fraai uit, hekwerk is verdwenen. 
Frank: Wachtpostweg: ten tijde van de vrije markt is weer aan beide zijden geparkeerd, 
ondanks het parkeerverbod aan de rechterzijde. Bij een volgende activiteit de politie vragen om 
problematiek met het parkeren te begeleiden. Frank wordt geadviseerd om contact op te nemen 
met de gemeente. 
Marco: nieuwe Sinterklaas gevonden. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering door allen een fijne 
vakantie toe te wensen.  
 


