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verslag vergadering 
 

datum  
13 april 2011 

  locatie 
Gemeenschapshuis Aan de 
Brug te America 

 behandeld door 
Mw. A.H.M.C. Rooyakkers 

onderwerp 
Jaarlijks overleg delegatie college met dorpsraad America  

aanwezig 
 gemeente Horst aan de Maas 
Burgemeester C. van Rooij 
Wethouder F. Selen 
Wethouder L. Wijnhoven 
Mevr. G. Peeters 
Mevr. G. Rooyakkers 

 andere instanties/personen 
Dorpsraad America 

 
Dorpsraad geeft aan dat zij tevreden is over de goede samenwerking met de gemeente. De contacten met 
Gertie Peeters en Mart Thijssen verlopen goed en prettig. Veel onderwerpen uit het DOP America 2006 zijn 
gerealiseerd dan wel lopen op dit moment. De dorpsraad overhandigt de gemeente het Dorpsplan 2.0. 5 á 6 
actiepunten in dit dorpsplan worden in overleg met Gertie Peeters en Mart Thijssen verder uitgewerkt. 
Gemeente complimenteert de dorpsraad America met de goede initiatieven en de prettige samenwerking. 
 
De volgende punten zijn besproken. 
 

• Voorzieningen in America. 
Het is positief dat het dorp nadenkt over de instandhouding van voorzieningen in het dorp. De aanwezige 
voorzieningen in het dorp zijn van invloed op de leefbaarheid van het dorp naast een prettige en veilige 
woonomgeving, werk, een goed draaiend verenigingsleven, een eigen identiteit van het dorp en de manier 
waarop we met elkaar omgaan. Ondersteuning bieden aan ondernemers, verenigingsleven en dergelijke is enkel 
mogelijk als niet alleen de gemeente maar ook de inwoners van het dorp en particuliere instellingen mee 
participeren.  
 
De discussie rond bibliotheken is in volle gang. Belangrijk is om voorzieningen te centraliseren en kwaliteit te 
waarborgen en daar waar nodig te verbeteren.  
 
In de nota integraal accommodatiebeleid worden de kaders beschreven als het gaat om het centraliseren van 
sportaccommodatie in dorpen. Op 7 april 2011 is een bijeenkomst geweest in de Wingerd te Sevenum. 
Klankbordgroepen leveren een bijdrage aan de deelnota’s die eind 2011 worden gepresenteerd aan de 
gemeenteraad. Gymnastiekzalen blijven behouden. De gemeenteraad heeft de startnotitie sportbeleid onlangs 
besproken. Zelfwerkzaamheid van verenigingen en dorp is een belangrijk uitgangspunt.  
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• Woningbouw 
Het dorp America heeft behoefte aan huurwoningen. Uitgangspunt is 30 % huur- en 70 % koopwoningen in de 
nieuwbouwsector. Deze verhouding is per dorp verschillend, gekeken wordt naar de behoefte per dorp. 
Gemeente heeft met de enige woningcorporatie in deze regio prestatieafspraken gemaakt als het gaat om 
behoud en bouwen van huurwoningen.  
De gemeente is niet in de positie om als harde eis te stellen dat er meer huurwoningen gebouwd moeten 
worden. Het probleem (te kort aan huurwoningen) wordt erkend. Alternatieve oplossingen kunnen zijn; 
woonunits of startersleningen. 
 
Er is onrust bij de bouwers als het gaat om de conditie van de grond aan de Lisdodde (turfgrond en de slechte 
afwatering) Gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van bouwrijpe grond en pakt dit verder op. De locatie 
aan de Lisdodde wordt als eerste woningbouwlocatie afgegeven alvorens de locatie aan de Wouterstraat voor 
woningbouw wordt ingezet.  
 
Gemeente vraagt aan de dorpsraad hoe zij staan tegenover woningbouw voor arbeidsmigranten. 
Arbeidsmigranten leveren een impuls onder meer op het gebied van volkhuisvesting en leefbaarheid in het dorp. 
De dorpsraad is positief. 
 

• Verkeersveiligheid. 
Dorpsraad America heeft zitting in de klankbordgroep en heeft de mogelijkheid om knelpunten aan te dragen 
voor het GVVP. Gemeente geeft aan dat als verkeersmaatregelen zoals onnodige wegmarkeringen, borden, 
stoplichten, worden verwijderd er minder verkeersongevallen plaats zullen vinden omdat de weggebruiker beter 
gaat opletten. 
 
Dorpsraad uit haar bezorgdheid als het gaat om schoolgaande fietsers die de spoorwegovergang oversteken. 
Het is een gevaarlijke situatie in combinatie met het autoverkeer en heeft hoge prioriteit bij het dorp. Dorpsraad 
stelt voor om een soort invoegstrook, scheiding van fietsers en automobilisten, te realiseren (verleggen van 
bandjes), een kleine oplossing die uitkomst biedt. Kosten zijn geraamd op € 3000,00. Dorpsraad heeft dit 
voorstel ook ingebracht voor het GGVP. Gemeente komt hierop terug. 
 

• Verkeersdrukte 
Onderzoeken van de verkeerstellingen worden teruggekoppeld naar de dorpsraad. Verkeerstellingen worden 
gehouden om het soort verkeer te meten en niet de functie van een weg te (her)benoemen. In het GVVP wordt 
aandacht gegeven om vrachtwagens en landbouwverkeer zodanig te sturen zodat de kern wordt ontzien.  
 
De aanleg en gebruik van de Greenportlane moet uitwijzen welke gevolgen dit heeft voor het dorp. Dit kan 
gevolgen hebben voor het anders inrichten van routestructuren. Dorpsraad spreekt de wens uit om een rondweg 
aan te leggen. 
 
Verzoek om naast de Nusseleinstraat ook verkeerstellingen te houden voor de Past. Jeukenstraat, 
vrachtwagens mijden het spoor en rijden binnendoor. Gemeente zegt dit toe.  
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• Kabroeksebeek 

Dorpsraad heeft de intentie om financiële ondersteuning (€ 10.000,00) te bieden bij de uitvoering van plannen 
mbt de Kabroeksebeek en verzoekt ook aan de gemeente om een financiële bijdrage. Dorpsraad wil uitvoering 
geven aan het trace spoor tot Kabroekstraat. Dorpsraad geeft aan geen inzage te hebben gehad in de laatste 
versies van de begroting en werkomschrijving. 
 

• Toeristische fietsroute 
Dit punt komt terug in het GVVP. Er heeft een aftrapbijeenkomst plaatsgevonden en er zijn werkgroepen 
gevormd. Het voorstel om langs de Peel de fietsroute uit te breiden (infrastructuur is aanwezig) is bekend bij de 
werkgroep. 
 

• Verlichting fietspaden 
Dorpsraad verzoekt, namens verenigingen, toeristen en medewerkers van Loohorst om aan de Peelheideweg 
verlichting aan te brengen zodat fietsers niet in het donker door het bos hoeven te fietsen. Het beleidsplan 
Openbare Verlichting beschrijft dat in het buitengebied alléén lichtmasten worden geplaatst op wegkruisingen en 
op gevaarlijke punten ter oriëntatie van het wegverloop. 
 

• Gezondheidscentrum America 
Gemeente volgt de discussie over het gezondheidscentrum langs de zijlijn. Het is een particulier initiatief. 
Binnenkort is er een gesprek. Gemeente faciliteert indien nodig, ambtelijke ondersteuning via Peter Jacobs van 
de gemeente. 
 

• Parkeerproblemen America 
Parkeernormen worden geharmoniseerd en worden geformuleerd in het GVVP. Dorpsraad stelt voor om 
belijning aan te brengen zijnde de oplossing voor het parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen aan de 
Nusseleinstraat / Past Jeukenstraat. 
 

• Groenvoorzieningen, ondersteuning groengroepen. 
Er wordt een convenant getekend tussen de dorpsraad en de gemeente. De gemeente ondersteunt het initiatief 
tot het instellen van groengroepen. Het is goed dat het dorp zelf aan de slag gaat met het verbeteren van de 
leefomgeving. Dit is de nieuwe manier van denken en doen. In de pers zal hier aandacht aan worden besteed. 
 
Het aanspreken op het gedrag van de hondenbezitter op de hondenpoepoverlast werkt effectiever dan dat de 
afd. handhaving op dit onderwerp wordt ingezet die geen gerichte actie kan ondernemen tegen de 
hondenpoepoverlast als naam en toenaam niet bekend zijn.  
 

• Gladheidsbestrijding 
In het gladheidsbestrijdingsplan worden prioriteiten beschreven, de hoofdroute en fietspaden worden 
schoongemaakt. Regionaal wordt onderzocht of de mogelijkheid bestaat om gezamenlijk zout in te kopen. 
Gemeente wil niet meer afhankelijk worden van het zoutloket. Bij extreem weer worden afspraken met 
gespecialiseerde loonwerkers gemaakt om het wegdek sneeuwvrij te maken. Gemeente stelt zoutkisten tot de 
beschikking en via contactpersonen worden de zoutkisten bijgevuld en kunnen ook andere middelen 
beschikbaar worden gesteld. Er komt meer publiciteit om mensen beter te informeren. 
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• Vacaturebank voor vrijwilligers in America. 
Is een goed initiatief. Ambtelijke ondersteuning via Peter Jacobs van de gemeente. Het onderwerp past 
uitstekend in het beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning. 
 

• Park de Peelbergen 
Inmiddels is bekend dat in Park de Peelbergen een Hippisch centrum (clustering van zowel gebouwen als groen) 
tussen het evenemententerrein Kronenberg en de Golfhorst wordt gevestigd. De initiatiefnemer werkt het plan 
concreet uit, eind 2012 moet het centrum in gebruik worden genomen. In de MER (Milieueffect rapportage) 
wordt het onderwerp verkeer nader uitgewerkt. Grondruil met de agrarische ondernemers ten behoeve van het 
Hippische centrum wordt gefaseerd uitgevoerd.  
Toverland is bezig met de verdere uitbreiding van het park. Daarnaast speelt het initiatief Herberg te Troost.  
Verder is een kleinschalig initiatief op het gebied van milieuvriendelijke en klimaatneutrale verblijfsrecreatie nabij 
het Putbos in ontwikkeling. De haalbaarheid wordt onderzocht door de initiatiefnemer. Heeft Golfhorst plannen 
voor uitbreiding dan is gemeente bereid om mee te denken, dit speelt nu niet. 
 

• Onderhoud wegen buitengebied. 
Jaarlijks worden weginspecties uitgevoerd. Veel wegen zijn kapot en er is meer geld nodig voor de reparaties. 
Gemeenteraad moet besluiten om extra geld beschikbaar te stellen, dan pas worden prioriteiten bepaald.  
 

• Verfraaiing entree dorp. 
In het groenstructuurplan worden de welkomstpoorten benoemd en gerealiseerd aan de Schiksedijk gelijktijdig 
met de aanleg van een bergbezinkbassin. Aan het plaatsen van een onderbord onder de naamborden wil de 
gemeente meewerken. 
 

• Rondvraag 
Publiciteit rond Zuringspeel (voormalige stortplaatsen). Dorpsraad verzoekt om de monitoring en de uitkomsten 
hiervan. Dit wordt toegezegd. 
 


