
Verslag vergadering dorpsraad America 
d.d. 19 november 2008 

 

  - 1 - 

Aanwezige leden: Hay Engels(vz), Marco Hesp, Mien 
Klaassen, Geert Vogelzangs, Ellen Jacobs, , Frank ten 
Doeschate, Dorien Mulders,  

DORPSRAAD 
AMERICA 

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

Adviseurs:  
Gasten: Piet Swinkels, Joop Geurts, Jac Tielen, Jac Kleuskens, 
Arno Hermans, Tiny Martens, Maria Meulendijks, Martin 
Rongen, Jac Geertjens 
Afgemeld: Wiel Berden Hay Mulders 

                                               Notulist: Ellen Jacobs 
Genomen besluiten: Actie lijst:  

− Smiley Zwarte Plakweg 
− Spiegel Graafsebosweg 
− Opleidingskosten AED door gemeente 
− Knip/sluis Schiksedijk 
− Welkomstborden 
− Beeld d'n Turfsteker 
-     Nusseleinstraat; lantaarnpalen, parkeren en 
witte kruizen 

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

 
3. Verslag vorige vergadering  
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Ellen. 

 
4. Evaluatie kruising spoorwegovergang Zwarte Plakweg/ Griendtsveenseweg. 
Reactie binnengekomen van de gemeente, de snelheid is gemeten, 85% blijft onder de snelheid 
van 53 km per uur. Volgens de bewoners is dit niet reëel. 
Buurt geeft als reactie: de kruising is een hele verbetering, veel overzichtelijker. Het enige punt 
waar de buurt mee zit is de snelheid en de straatjuwelen. De straatjuwelen werken alleen als er 
2 auto’s passeren en anders heeft het geen enkel effect, om de snelheid te verminderen. 
Het putdeksel maakt heel veel lawaai, het begint al vanaf ’s morgens 6 uur tot laat in de avond. 
De buurt nodigt de gemeente uit om eens te komen luisteren naar het lawaai. Er is dus erge 
overlast van geluid van het deksel. Punt wordt teruggezet naar de gemeente om tot een 
oplossing te komen. 
Alle bewoners zijn het eens over het punt dat de snelheid toch erg overschreden wordt en 
vinden het jammer dat de snelheid gemeten is in de maand juli ( vakantie tijd ). 
Straatjuweel ligt voor een woning en het oprijden van de oprit van deze woning is erg lastig en 
verder is een opmerking uit de buurt dat de straatjuwelen niet echt snelheidsremmend werken.  
Waar gaat de voorkeur naar uit van de buurt? De buurt geeft aan: wat zijn de alternatieven die 
de gemeente kan bieden? Het maakt niet uit wat het is, als het maar snelheidsremmend is. 
De buurt gaat contact opnemen met Roel de Jong om te kijken wat de oplossing zou kunnen 
zijn. 
Straatjuwelen zijn een proef, kan er bijvoorbeeld een smiley geplaatst worden? 
Is het mogelijk dat er voor de spoorwegovergang (zijde kiosk) het fietspad doorgetrokken wordt 
( nu is het een gootje, schuin beklinkerd en erg krap).  
Is er een mogelijkheid om een spiegel te plaatsen bij de Graafsebosweg, de fietsers op het 
fietspad van de Zwarte Plakweg zijn door de automobilisten niet te zien. ( bij de Raamweg, de 
Golfhorst, is deze ook geplaatst en werkt erg goed). Navraag doen bij gemeente of er een 
spiegel geplaatst kan worden. 
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5. AED, aanschaf en opleiding 
Rowwen Heze schenkt de AED aan de gemeenschap. 
Nu wordt er bekeken of prioriteitsgeld ingezet kan worden voor opleidingen.  
Tijdens het overleg met Rabobank Maashorst is gevraagd of de bank deze kosten voor 50 
personen kan bekostigen. De Rabobank heeft aangegeven dat het in feite een zaak van de 
gemeente is en de Rabobank gaat contact opnemen met de gemeente om te kijken of ze dit 
samen op kunnen pakken. Dit duurt echter te lang, daarom wordt er namens de dorpsraad een 
verzoek bij de gemeente neergelegd of zij deze opleidingskosten wil betalen voor 50 personen ( 
bij de gemeente Sevenum is het opleiden destijds ook door de gemeente betaald). 
Verenigingen zijn benaderd voor het volgen van een AED-cursus, dit in de vergadering van 
december bespreken met de verenigingen. De AED komt te hangen op het sportterrein. 
 
6. Agendapunten voor vergadering december met verenigingen. 
*AED 
*Opzet vrije markt van de fanfare ( voorheen organisatie Oud America). 
*Stand van zaken zorgcentrum. 
*Stand van zaken Club van de toekomst ( voorzitter Mart Peeters voetbalclub vragen of hij een 
toelichting kan geven tijdens de vergadering in december). 
 
7. Stand van zaken America in het groen. 
Bijeenkomst geweest op 27-10-08, verslag is nog niet binnen. 
Randen van het buitengebied, diverse locaties zijn bekeken of er mogelijkheden zijn om deze 
plaatsen ( vaker stallen bij boerderijen) aantrekkelijker te maken. 
Er wordt bekeken of de prijzen van de beplanting omlaag gebracht kunnen worden. 
Plaatsen worden nader bekeken samen met IKL 
4 projecten: 1. Kerkbos, 2. rechterzijde Gerard Smuldersstraat, 3.klein wandel rondje in dorp, 
4. Benegas terrein. Bekeken gaat worden wat de mogelijkheden hierin zijn. Van de Kerkbos is al 
een schets van gemaakt en wordt nog nader bekeken. Gerard Smuldersstraat wordt samen met 
de bewoners bekeken wat de mogelijkheden zijn. Rondje America is al min of meer uitgezet en 
Piet heeft al diverse foto’s gemaakt en ook dit wordt nog nader bekeken. 
11 december is de volgende bijeenkomst en worden de plannen nader uitgewerkt. 
 
8. Mededelingen / lopende zaken 
Lopende zaken: 
Schiksedijk: knip/ tractorsluis; gemeente laten bekijken wat de oplossing hierin is. 
Beeld d'n Turfsteker: is van de sokkel gevallen. Loek Logister ( Gemeente) gaat bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. Blijkbaar is de reparatie destijds uitgevoerd met een klei die niet bestand is 
tegen weersinvloeden. 
Welkomstborden; wat is de status? Gemeente moet nog komen met de prijs. 
Werkgroep Behoud de Parel; megastallen die gebouwd worden, vinger aan de pols houden. Of 
de dorpsraad een rol hierin wil spelen, op 28-11-08 is er een bijeenkomst (debat) bij de 
provincie: ja tegen boerenlandbouw nee tegen megastallen. Weer geen melding van de 
gemeente ontvangen over de MER procedure van de firma Willems. 
Mien en Frank zijn naar het dorpsradenoverleg bij Rabobank Maashorst geweest; er is een 
nieuwe seniorenadviseur: Tiny Sturme ( vervanger van Jac Verdellen). 
Directeur Bart Janssen van de Rabobank Maashorst is ook penningmeester van VKKL. 
Overgang bij station is een punt dat zowel bij Rabobank als de dorpsraad van Hegelsom speelt, 
het verkeer wordt erg opgehouden. Rabobank wil graag als aanhoorder aanwezig zijn bij het 
volgende overleg van klavertje 4. 
Rabobank Maashorst heeft nog 3 jaar lang het MaasHorstfonds € 100.000. 
Lottum, Griendtsveen, Tienray en Swolgen waren niet aanwezig op de bijeenkomst van de 
Rabobank. 
Volgend jaar is de vergadering weer gepland in november. 
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9. Ingekomen en verzonden stukken. 
Punt 12. Uitwerking woonvisie: gemeente heeft voorkeursrecht toegepast. 
Punt 13. Stichting Horst Promotie hebben initiatief opgepakt om de inwoners van de nieuwe 
gemeente te benaderen om elkaar beter te leren kennen, door bijvoorbeeld activiteiten te 
organiseren om iets samen op te pakken. Bijvoorbeeld Bokkenollen dat er bijvoorbeeld van 
ieder dorp een afvaardiging komt zodat er een soort competitiestrijd is onder de dorpen 
onderling. 
Nieuw muziekfestival van bijvoorbeeld alle fanfares, jeugdbandjes en dan in competitiestrijd. 
15 december is de volgende vergadering, Marco en Frank gaan hierheen. 
Punt 19. Mien en Geert hebben een gesprek gehad met Wonen Horst, Ger Versteegen, over het 
bouwen in eigen beheer. Ger heeft advies gegeven om contact op te nemen met Lottum, want 
die werken met het bouwen in eigen beheer en kijken wat hun ervaringen tot dusver zijn. 
Punt 26. Persoon kinderopvang doorverwijzen naar Synthese, kinderopvang of peuterklas. 
 
10. Rondvraag. 
Geert: Prioriteitsgelden: kan de verantwoording in december afgerond worden? Er is namelijk 
verlenging aangevraagd bij de gemeente voor uitstel.  
Trapveldje: Geert is nog bezig met gemeente, van Rengs bestratingen en wacht nog op 
prijsopgave. 
Brief gaat deze week naar de gemeente, calculatie met uren en kosten. 
Piet: Op de Nusseleinstraat is een lantaarnpaal verdwenen, komt deze nog terug? 
Is het gebruikelijk dat er witte kruizen voor de woningen geplaatst worden op de stoepen? 
Navraag bij de gemeente. Het ziet niet fraai uit. 
Dorien: lantaarnpaal recht tegenover haar woning op nummer 6 staat erg scheef, dit graag 
doorgeven aan de gemeente. 
Marco: parkeren op de Nusseleinstraat is echt een probleem, de stoepen zijn al erg beschadigd. 
Is hier wat aan te doen? 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 
 
 


