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1. Opening en berichten van verhindering. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Woningbouw, wat is de status van nieuwe bouwlocatie? 
Wat is op dit moment de vraag naar koop- en huurwoningen is; er zijn 15 personen die op zoek zijn naar 
een, voor hun geschikte, bouwlocatie. Er zijn nog 7 bouwplaatsen beschikbaar, het aantal aanvragen voor 
een huurwoning in America wordt nog bekeken door Wonen Horst. 
Arie Stas; in 2008 zijn er 26 woningen gebouwd in America, er is nog een locatie aan de Lisdodde 
beschikbaar die geschikt is voor woningbouw. Een gebied tussen de Wouterstraat en Kerkbosweg is het 
w.v.g. door de gemeente vastgesteld. Wet voorkeursrecht gemeente betekent dat een perceel aan de 
gemeente aangeboden moet worden indien deze in de verkoop wordt gezet. 
Vraag uit de vergadering; betreft dit de Kerkebos? Het gebied van de Kerkebos is WVG, samen met de 
dorpsraad kan er bekeken worden of dit gebied geschikt is. 
De dorpsraad is nu een plan aan het maken om de Kerkebos te upgraden voor wat betreft het groen 
gebeuren. Dit zou dan haaks staan op de plannen van woningbouw op deze locatie. 
Arie Stas geeft aan dat er samen met de dorpsraad bekeken zal worden waar in de toekomst gebouwd 
gaat worden. Andere vraag uit de vergadering: is de Kerkebos een bos of een groenvoorziening? 
Arie Stas geeft aan dat het niet uitmaakt wat de bestemming is, maar dat we samen moeten gaan 
bekijken wat de mogelijkheden zijn. Voor de zomervakantie vindt er een gesprek plaats samen met de 
dorpsraad om dit te bekijken.  
 
3. Zorgcentrum: Zijn er nog ontwikkelingen geweest of gepland? 
Gemeente heeft de regie in dit verhaal, maar dokter van Dongen is degene die actie hierin moet nemen. 
De gemeente is voorstander voor een huisartsenpost in het dorp. Als de huidige huisarts weet wat hij wil 
in de toekomst dan kan dat als kern opgepakt worden. Het wachten is op concrete besluiten. De 
samenwerking met de huisartsen in Horst kan als positief ervaren worden. 
Vraag vanuit de vergadering: wat als straks Gemeente Sevenum bij Horst aan de Maas komt, is het niet 
goed om deze huisartsen ook in de samenwerking te betrekken? Volgens Arie Stas wordt er nu alleen nog 
gesproken met de artsen in Horst aan de Maas en straks als de nieuwe gemeente een feit is kan dit 
natuurlijk besproken worden. Marcella Dings vult aan dat er ook aanvullende diensten kunnen gaan 
samenwerken, zodat het zorgcentrum verder opgewaardeerd kan worden. 
Vorig jaar is een eetpunt opgestart dit is een groot succes, er zijn een 25 tal mensen iedere keer 
aanwezig. Verder is er bekeken of er een mogelijkheid is om te gaan internetten, hier is voldoende animo 
voor, dit wordt verder uitgewerkt. 
 
 
4. Ontwikkelingen m.b.t. minder sluipverkeer door dorp(rondweg)? 
Als oplossing is een ontsluitingsweg met vrijliggend fietspad voorgesteld. 
Arie Stas geeft de volgende toelichting: gemeente Sevenum geeft de voorkeur aan om te wachten met de 
ontwikkelingen met betrekking tot de Greenportlane. 
Er is eigenlijk maar een goede oplossing: route Blaktdijk upgraden met vrij liggende fietspaden, maar dit 
ligt politiek erg moeilijk in Sevenum. 
Henk Linders: Op de Wouterstraat staat geen bebouwde kom bord, geeft veel overlast bij eerste drempel, 
dit wordt meegenomen. 
Hay Mulders geeft aan dat het probleem van sluipverkeer er nog steeds is, er komt nog steeds meer 
(vracht)verkeer door het dorp. 
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Volgend jaar zal de nieuwe gemeenteraad van Horst aan de Maas er opnieuw naar gaan kijken, ook de 
provincie zal hierbij een belangrijke partij zijn. 
Kees van Rooij geeft aan dat ook hij het gevoel heeft dat er steeds harder gereden wordt, echter uit 
onderzoeken zal meer publicatie moeten komen, zodat de feiten op tafel komen. Het blijft een zorgpunt; 
verkeershandhaving; het aantal ongelukken is de afgelopen jaren gelukkig flink gedaald. 
Henk Linders: een ondernemer in het dorp parkeert zijn auto op een plaats wat niet mag, waardoor er 
een flinke opstopping veroorzaakt wordt midden in het dorp. Leon Litjens geeft aan om deze persoon 
eens aan te spreken op zijn gedrag. 
 
5. Onderhoud wegen vooral in het buitengebied 
Genoemd worden bermen Schiksedijk die met zand opgevuld zijn, wegkanten van de Nieuwe Peeldijk en 
de Griendtsveenseweg die erg slecht zijn en de slechte bermen van de Zwarte Plakweg. Langs de 
Meteriksebaan zijn de bermen langs de fietspaden erg slecht. 
Arie Stas geeft aan dat ze op het niveau sober zitten, dit wordt echter niet altijd gehaald, aan de hand 
van het budget wordt bekeken wat er gedaan kan worden. 
Het komt er eigenlijk op neer dat er miljoenen vrijgemaakt moeten worden om het onderhoud op orde te 
krijgen. Dit wordt door de gemeente bekeken. 
De achterstand is ontstaan door meer intensief gebruik van verkeer en het budget is gewoonweg niet 
voldoende. 
Hay geeft aan dat de wegen in de gemeente Sevenum ook niet goed zijn en dat ze er straks na de fusie 
er nog een hoop achterstand in onderhoud van wegen bijkomt. 
Verlichting Schiksedijk en Nieuwe Peeldijk hoe is de status? Arie geeft aan dat het nog niet bekend is. 
Pieter Vervoort: bulten Lorbaan zijn gemeen, daar moet flink geremd worden, terwijl de kruising met 80 
km overgestoken kan worden. 
Vanuit de vergadering wordt ook kritiek geuit over de bulten op de Hofweg. 
Jac Kleuskens: putdeksel op de Zwarte Plakweg, sinds het deksel midden in de weg ligt is het geluid niet 
te harden; de gemeente heeft aangegeven dit probleem te gaan oplossen. 
 
6.Park de Peelbergen; zijn er nog ontwikkelingen? 
Leon Litjens geeft aan dat ze al jaren in gesprek zijn met een aantal partijen, maar zolang er niets 
concreets is kan hij hier niets over zeggen. 
 
7. Kabroeksebeek; wat is de status? (overleg gemeente met waterschap is geweest) 
Vorig jaar gestart met een werkgroep, plannen zijn gemaakt en het waterschap heeft de plannen ook al 
aan de gemeente gepresenteerd. 
Plannen voor America zijn redelijk helder, volgens Arie Stas, in mei zal er meer informatie verstrekt gaan 
worden.  
Concept fase is vandaag gepresenteerd, hierbij waren Marco en Piet aanwezig. Er is een probleem bij de 
beek richting Meterik, daar waar de beek America verlaat. Eind van dit jaar wil het waterschap graag het 
akkoord hebben voor uitvoering en akkoord van de plannen. Dorpen in het groen daar is geld voor 
gereserveerd, de Kabroeksebeek is hier (nog) geen onderdeel van. 
Hoe zit het met de uitbreiding en bouw van woningen? Wordt hier regenwater opgevangen? In de 
gemeente Venray wordt er veel geïnvesteerd in het afkoppelen van leidingen om zo het probleem van 
wateroverlast te beperken. Bij grote projecten en nieuwbouw in Horst aan de Maas wordt dit ook 
toegepast. 
Volgens Marco wordt er eind mei een vergadering ingepland met de aanwonenden langs de beek om de 
plannen te bespreken 
 
8. Turfsteker: wat is de stand van zaken? 
Kunstwerk wat sinds 1987 in America staat is een jaar of twee geleden kapot gegaan, het is gerepareerd 
voor een bedrag van € 5000 en het is niet afdoende gerepareerd want het is alweer stuk. De gemeente is 
de eigenaar en is naar onze mening de verantwoordelijke om dit beeld te herstellen. Volgens Marcella 
Dings is het beeld niet geschikt om op deze plek onbeschermd te laten staan. Het voorstel van de 
gemeente is om een replica te maken die wel bestendig is tegen weersinvloeden en het oude beeld een 
andere bestemming ergens in het dorp te geven. Hier wordt samen met de dorpsraad nog van gedachten 
over gewisseld hoe dit opgelost gaat worden. 
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9. Uitbreiding varkensbedrijf Willems, wat is de stand van zaken? Wat gaat er komend jaar 
gebeuren? 
Milieu vergunning loopt via de provincie, Mer, er is een aanvulling gekomen op de Mer en als blijkt dat 
deze compleet is dan gaat de provincie er een besluit over nemen. 
Er ligt nog geen concrete aanvraag van bouwvergunning, er ligt nog een oud bestemmingsplan, de 
ondernemer moet zelf komen met de aanvraag. 
Hoe staat de gemeente hier tegenover? Als aan alle gestelde eisen wordt voldaan is er vanuit de 
gemeente geen bezwaar. Met betrekking tot fijnstof, geur en verkeer nodigt Leon Litjens een ieder uit om 
een voorlichtingsbijeenkomst te bezoeken, waar de gevolgen en risico’s besproken worden. 
Het verkeersprobleem is ook meegenomen in de Mer. 
 
10. Verkiezingen gemeenteraad en dorpsraad. 
Op 18 november zijn de verkiezingen van de gemeenteraad. De dorpsraad kan er voor kiezen om ook 
mee te gaan of hun termijn uit te zitten. 
 
11. Rondvraag. 
Henk Litjens: is er in de gemeente Horst aan de Maas een regel hoeveel grote activiteiten er plaats 
mogen vinden in de gemeente? Kees van Rooij: nee daar is geen regel voor, er zijn een 40 tal grote 
activiteiten en een 200 tal kleinere activiteiten. Komend weekend wordt een testcase, er zijn een 3 tal 
grote activiteiten gepland. Henk vraagt dit omdat Jeugdcarnaval volgend jaar 44 jaar, bestaat en JCA wil 
een grote activiteit op touw zetten; advies van de gemeente is; kom op tijd om een en ander te regelen. 
Mart Derks: Voor monumenten komt een nieuwe regel met betrekking tot subsidie aanvraag. De kerk is 
een rijksmonument. Er wordt een voorwaarde gesteld door de provincie en de provincie stelt de subsidie 
beschikbaar als ook de gemeente bereid is om subsidie te verstrekken. Volgens Arie Stas is er een buiten 
gewone subsidie voor een kerk, Mart Thijssen kijkt dit verder na. 
Lies de Swart: groen op hoek Past Jeukenstraat / Gerard Smuldersstraat is erg verwaarloosd, kan hier 
iets aan gedaan worden? Arie Stas geeft aan dat dit meegenomen wordt. 
Joost Linskens: verlichting Schiksedijk, zijn er nog meer plannen met de Schiksedijk? 
Dorpsraad ziet graag dat de Schiksedijk afgesloten wordt voor autoverkeer, er lopen nog gesprekken met 
de gemeente. Dit in het kader van veilige fietsverbindingen naar school wat in het DOP staat. De 
bewoners van de Schiksedijk zullen betrokken worden in het gesprek met de dorpsraad voor wat betreft 
de inrichting van afsluiting van de Schiksedijk. 
Mien Klaassen: dorpsradenoverleg is deze week geweest, daar is het probleem van de motorcrossers in 
de bossen aangekaart. Volgens Kees van Rooij wordt er een project opgestart om deze crossers aan te 
pakken. Volgens Kees van Rooij is er het afgelopen jaar een flinke toename te bespeuren van 
vernielingen en hij vraagt mensen dringend om dit te melden, op heterdaad betrappen is bijna niet 
mogelijk, we zijn afhankelijk van meldingen. 

 
12. Sluiting. 
Hay geeft aan dat hij als laatste keer deze vergadering samen met het college van B en W heeft 
voorgezeten, hij neemt namelijk afscheid van de dorpsraad met ingang van januari 2010. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
 
 
 


