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

Genomen besluiten: 
Informeren Roel de Jong m.b.t. handhaving besluit 
dorpsraad tot verkeersluw maken Schiksedijk 
Eickhorsterweg 

Actie lijst:  
• Roy Bouten uitnodigen voor eerstvolgende 

vergadering 
• Navraag gemeente; verdwijnen bord Wachtpostweg 
• Verzoek wijziging locatie stemming verkiezingen Aan 

de Brug ipv Bondzaal 
 

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. 
 
1. Verslag vorige vergadering dd. 13-05-2009. 
Verslag wordt goedgekeurd. Ellen wordt bedankt voor de verslaglegging. 
Hay M. merkt op dat de spiegel geplaatst is bij kruising Zwarte Plakweg / Graafsebosweg, de 
vergadering betreurt het dat de dorpsraad hier niet van in kennis is gesteld. Spiegel is geplaatst 
naar aanleiding van verzoek buurtbewoners, maar dit verzoek is al veel eerder ingediend door 
de dorpsraad, dit verzoek van de dorpsraad is destijds afgewezen door de gemeente. Nu de 
buurtbewoners een verzoek hebben ingediend komt de gemeente wel meteen in actie.  
 
2. Ontvangen en verzonden stukken. 
Punt 14. Mail Roy Bouten inzake bouwen starterwoningen in Lottum, Roy wordt uitgenodigd  op 
de eerstvolgende  dorpsraadvergadering om een en ander te komen toelichten. Er wordt in het 
peelklokje een stukje geplaatst om de interesse te peilen of er mensen zijn die starterwoningen 
in eigen beheer willen gaan bouwen in America. 
Punt 19. Plus evenement, wie heeft interesse in Melderslose Kennedy Mars? Hay E. loopt 
namens de dorpsraad mee. 
Punt 21. Verwijderde prullenbakken, waarom hoort de dorpsraad hier niets van? Klachten 
overlast rommel voortaan  rechtstreeks melden bij gemeente en niet bij de dorpsraad. 
Punt 20. Er wordt een bevestiging gestuurd naar de gemeente dat de Schiksedijk afgesloten 
wordt, dit is in een brief aan het college gemeld. Geen discussiepunt meer. 
Geert geeft aan dat diverse inwoners van de gemeente Horst aan de Maas een enquête 
ontvangen over leefbaarheid,  de resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd tijdens 
een dorpsgesprek op 22 september a.s. 
Braakliggende stukken grond kunnen ingezaaid worden met gras, graag doorgeven aan de 
dorpsraad. 
In vooroverleg van DB bestuur is een verzoek van de  OVA binnengekomen  inzake het 
aanwenden prioriteitsgelden voor aanschaf feestverlichting, dorpsraad wacht nog op een 
definitief verzoek van de OVA. 
 
3. Burap 1e 2009. 
Mien is op 2 juni  naar een bijeenkomst van de gemeente geweest waar de financiële planning 
besproken is. 
 
4. Bestemmingsplan buitengebied 2. 
Bestemmingsplan ligt ter inzage op de gemeente, vanaf 19 juni tot eind juli is inspraak 
mogelijk. 
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5.  Internet voor ouderen ( stand van zaken). 
Marco en Piet zijn met een groepje ( Monique Plaisier, Peter Vervoort en Toos Kleuskens) bij 
elkaar geweest om te brainstormen wat er wel /niet mogelijk is. 
Er worden inlichtingen gevraagd aan Broekhuizen, Kronenberg en Meterik; hoe zij omgaan met 
deze ervaringen. Ook wordt er navraag gedaan bij Synthese en Gilde wat zij hierin kunnen 
betekenen. Met de bibliotheek wordt bekeken of de internetaansluiting gedeeld kan worden. 
Er zijn nog veel vragen die nu nog onbeantwoord zijn, wordt vervolgd na de zomer. 
 
6. America in het groen (stand van zaken). 
Groen aanpak aan de Gerard Smuldersstraat , er zijn goede plannen, enkele bewoners zijn 
helaas  niet enthousiast. Wordt vervolgd. 
Particulier initiatief groen in het buitengebied; er zijn 15 gegadigden. 
Kerkebos onderhoud  door IKL en Jong Nederland, 7 september is er een informatieavond voor 
de buurt. 
Ommetje rond het dorp, wandelpad van ongeveer 2 kilometer, er wordt een begroting gemaakt 
en dan kan de uitvoering snel genoeg starten. Er mag nog een naam verzonnen worden voor dit 
wandelpad, Hay M. plaatst een stukje in het peelklokje. 
Turfstekerspad; Hay M. geeft nog een kleine aanvulling; termijn indienen rekeningen van het 
turfstekerspad verloopt 30 juni. Hay M. en Marco hebben de rekeningen meegegeven aan Jo 
Geurts voor controle.  
 
Gezamenlijke  collectes America. 
Dit jaar zijn er 10 fondsen die meegedaan hebben met de collecte. Er is dit jaar € 250 meer 
opgehaald dan vorig jaar. In totaal € 6.936,23. Collecte is geslaagd. 
 
7. Mededelingen / lopende zaken. 
Woningbouwlocatie;  eind mei is er een gesprek geweest met wethouder Stas, locatie 
Wouterstraat Kerkbosweg ( wei Henk Aarts) is besproken. Hier kunnen ongeveer 50 a 60 
woningen gebouwd worden. Deze locatie is door gemeente aangewezen maar is zeker nog niet 
definitief. 
Turfsteker: Er zijn een tweetal kunstenaars benaderd door Hay E. om de plannen te bespreken. 
Namen van andere kunstenaars die het nieuwe kunstwerk kunnen vervaardigen kunnen 
doorgegeven worden aan de dorpsraad. 
Er is een informatie avond geweest over de inrichting Kabroeksebeek. 
 
 
8. Rondvraag. 
Hay M. Er zou beveiliging komen bij de kermis, ook in America? Voorstel komt van dorpsraad 
Hegelsom. America weet hier (nog) niets van. 
Dorien: Wim Versleijen( aanspreekpunt van de gemeente inzake kermis) gesproken, dit jaar 
komen de autoscooters zeker, ook de kleurplaatwedstrijd vindt dit jaar plaats, prijsuitreiking 
woensdag 8 juli. Marco zal namens de dorpsraad aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. 
Jac Kl: bedankt het hele verenigingsleven van America voor de massale belangstelling tijdens 
het 50 jaar jubileum van de KBO. 
Frank: Parkeerverbod bord aan de Wachtpostweg is verdwenen. Hiervan wordt melding 
gemaakt naar de gemeente. 
Marco: Verkiezingen zijn geweest, ingang bondzaal is slecht toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers, waarom worden de verkiezingen niet gehouden in Aan de Brug. Verzoek 
doorgeven aan de gemeente. 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en wenst iedereen een prettige vakantie toe. 
 


