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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Toos Tielen (later), 
Frank ten Doeschate, Wiel Berden, Geert Vogelzangs, Hilske 
Janssen. 

DORPSRAAD 

Adviseurs: Hay Mulders (later), Bart Engels 
Gasten: Truus Hesp, Joop Wijnhoven, Herman Gijsberts, Ruud 
Baltussen, Piet Swinkels AMERICA  
Afwezig m.k.:  Pieter van den Homberg, Chantal Versleijen, 
Anton de Wit, Hay Engels 

p/a E. Jacobs   

Afwezig z.k.: Karin van Rengs 
Notulist: Hilske Janssen 

 
 
Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                         
 

 
1. Opening en berichten van verhindering.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn berichten van 
verhindering binnengekomen van Pieter, Chantal, Anton en Hay E. Toos en Hay M zullen later 
aanschuiven. 
 
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 13-04-2011. 
Geert ontbreekt op de aanwezigenlijst. De datum is verkeerd; moet zijn 13/4/11 ipv 16/6/11. 
Het verslag wordt met deze wijzigingen goedgekeurd met dank aan Hilske. 
Interessante vruchtbare vergadering. Er is veel besproken, vandaar ook een uitgebreid 
verslag. Verdere evaluatie volgend overleg als er meer Dorpsraadleden aanwezig zijn. 
 
4. Lopende zaken ,actuele zaken, die zich momenteel afspelen in America, zullen 
nader toegelicht worden, zoals:    
     * felicitatiekaart dorpsraad-  

Er worden nieuwe foto’s gemaakt nu het voorjaar is. 
     * America in het Groen-  

Een aantal projecten zijn of worden afgewerkt, hier en daar zijn er bomen geplant en 
beukenhagen (hopelijk hebben ze weinig last van de droogte), het project is verlengd 
tot 1-4-2012. Het Kabroeks Ommetje is zover klaar (er kan gewandeld worden, 
infoborden en banken komen nog), zodra er meer duidelijkheid is over de herinrichting 
van de Kabroeksebeek wordt de draad meteen weer opgepakt.  

     * overlast trein status-  
Overlast is nog aanwezig, we hebben geen idee welke acties aanwonenden hebben 
ondernomen 

     * VVA – 
Is samen met omwonenden gestart met het kruispunt Schiksedijk-Kabroekstraat.  

     * Kabroeksebeek-  
Er wordt gewacht op een actueel kostenoverzicht, op dit moment is niet geheel 
duidelijk wat er in de planning zit dat er gaat gebeuren. Op brieven van de Dorpsraad is 
niet gereageerd. 

     * Groengroep-  
Is actief. Onduidelijk is wat moet gebeuren aan stoepen en “achterommetjes”. Zijn er 
materialen nodig of moet er gesnoeid worden, dan is het meest effectief als bewoners 
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zelf bellen naar de gemeente. Achterpaden kunnen soms eigendom zijn van Wonen 
Horst. De stoep mag gespoten worden tegen onkruid, de perken niet. Hoe vaak wordt 
het gras gemaaid? Dit is niet bekend en is daardoor ook niet te controleren. Ellen 
vraagt bij de gemeente na wat de inhoud van het onderhoudscontract is en zal 
aangeven dat we het belangrijk vinden dat het grasmaaien goed wordt bijgehouden nu 
de groengroep zo haar best doet. 

     * Gezondheidscentrum-  
Het bestuur heeft vandaag een gesprek gehad bij de gemeente geweest met wethouder 
Birgit op de Laak en de projectleider WMO. Het was een goed gesprek. Als de locatie 
bekend is zal een brainstormbijeenkomst georganiseerd worden met de Dorpsraad en 
inwoners mbt mogelijkheden om het centrum breder te gebruiken of voorzieningen 
hieraan te koppelen (zoals sportvoorziening). Het bestuur neemt hierin de 
voortrekkersrol, waar de Dorpsraad heel blij mee is. Zodra meer bekend is, wordt naar 
buiten gebracht. Ook wordt een website gemaakt om informatie te delen. 

 
5. America dat Stiët. 
De werkgroep heeft een ambitieus plan voor een kunstwerk in de breedste zin van het woord, 
hetgeen veel kost. Voor de realisatie is een groot netwerk van mensen nodig. Dat betekent 
dat ook veel tijd nodig is.  
De welkomstborden zijn ontworpen en begroot. 24 borden zullen € 1.550 kosten incl. BTW en 
excl. bevestiging. De Dorpsraad zou voor de bekostiging zorgen en had op € 1.500 gerekend. 
Bevestiging zal misschien € 1.000 kosten. Als er borden weggehaald worden, dan zijn er 
vervangingskosten. Er kunnen bij voorbaat enkele borden meer besteld worden. Besloten 
wordt dat voor € 2.500 prioriteitsgelden worden aangevraagd. 
Hay M zou nog bekijken of replica’s van een kleine versie gemaakt kunnen worden om evt. te 
verkopen. 
Leuke ideeën voor een onthulling zijn welkom; dit hangt ervan af wanneer het gerealiseerd 
zal zijn. Mogelijk dan koppelen aan een Americaans evenement. 
 
6. Stichting aan de Brug, opknappen tuin, aanvragen prioriteitsgelden. 
Bestuur van Aan de Brug heeft aangegeven de tuin te willen opknappen volgens een ontwerp. 
Dit ontwerp incl. tuinmeubilair kost bij Erica Tuinen €9.550. De Dorpsraad vindt dit een erg 
hoog bedrag, dat gedeeltelijk uit prioriteitsgelden bekostigd zou moeten worden. Wonen 
Horst wil bijdragen en mogelijk het Maashorstfonds ook. 
Dit project voldoet aan de regels mbt toekennen van prioriteitsgelden. In principe wil de 
Dorpsraad wel bijdragen. De hoogte van het bij te dragen bedrag wordt later bepaald, maar 
zal maximaal eenderde van de laagste offerte bedragen. De Dorpsraad ziet graag meerdere 
offertes. Marco geeft dit aan bij het bestuur van Aan de Brug. Ellen vraagt vast bij de 
gemeente prioriteitsgelden aan voor dit doel. 
 
7. Kascontrole 2010. 
In maart was ten tijde van de vergadering de kascontrole nog niet geweest. Vorige 
vergadering was niet het moment om dit punt te agenderen. Opmerking van de 
kascontrolecommissie: de boekhouding is kwalitatief goed. Wel wordt aangegeven dat de 
boekhouding er onnodig ingewikkeld uitziet en dat de kruisposten niet in een jaar tegen 
elkaar wegvallen. 
Afgesproken wordt de term kruisposten alleen te gebruiken voor posten die in 1 jaar tegen 
elkaar wegvallen. Is dit niet het geval, dan alleen de benaming van de kosten gebruiken. 
Wb het ingewikkeld zijn van de boekhouding: hier wordt in klein comité op teruggekomen. 
 
8.  DorpsRadenOverleg met raadsleden, evaluatie 
In de vorm als bij het buurtcafé zijn onderwerpen in kleine groepen besproken. Dat werkte 
wel goed.  
Goedgekeurde notulen van de Dorpsraad worden naar Gertie gestuurd. Voortaan zal Ellen dit 
doen met het verzoek ze naar de Raadsleden door te sturen. 
Alle Dorpsraadleden ontvangen verslagen van Dorpsradenoverleg. 
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9. Aanschaf laptop en fototoestel tvb dorpsraad, aanvragen prioriteitsgelden? 
We hebben nu geen laptop meer. Voorstel is een eenvoudige laptop aan te schaffen. Dat is 
accoord. 
Ook is het belangrijk om een fototoestel en filmcameraatje aan te schaffen om fatsoenlijke 
beelden voor de website te kunnen maken. Ook dat is accoord. 
Ellen vraagt deze prioriteitsgelden aan. 
 
10. Concretiseren 5 a 6 DOP punten ter verdere behandeling gemeente. 

Voorzieningen in America 
 Investeren in behoud bibliotheek 
 Ondersteunen mbt koppeling sportvoorziening met oefenzaal Gezondheidscentrum 

(in plaats van investeren in onderhoud van een sportzaal die in 2012 afgeschreven 
is). Een gymzaal is een basisvoorziening van een dorp. 

 Door het bouwen van starterswoningen zal er aanwas van inwoners komen, zodat 
de school behouden kan blijven. 

 
Woningbouw 

 Betaalbare woningen zijn belangrijk, de behoefte hieraan is bijzonder groot! Er is 
maar 17% sociale huurwoningen ipv de richtlijn van 30%. Invloed op Wonen Horst 
uitoefenen door aantrekkelijke bouwprojecten alleen te gunnen als ook minder 
aantrekkelijke bouwprojecten aangepakt worden. Evt. een 2e woningcorporatie 
stimuleren. 
 

Verkeersveiligheid en verkeersdrukte 
 Veiligheid voor fietsers op toegangswegen verbeteren door vrachtverkeer door het 

dorp te weren door aanleg van een rondweg.  
 Spoorwegovergang Nusseleinstraat aanpassen naar de voorstellen die al zijn 

gedaan. 
 Ondersteunen VVA mbt hun plannen voor veiliger maken kruispunt Schiksedijk- 

Kabroekstraat. 
 Vrijliggende fietspaden aanleggen. 

 
Kabroeksebeek 

 Realiseren gehele project vanaf het aquaduct tot in Horst. 
 
Toos, Pieter, Marco en Hilske bereiden het gesprek met de gemeente samen voor en 
plannen nog een datum. 
 

11. Ingekomen / uitgaande stukken. 
Pieter gaat naar het Kermisoverleg. 
Het DB heeft de mail van Compaenen ingevuld en beantwoord. 
Marco heeft een afspraak met Dorpsraad Kronenberg om informatie te geven over het 
opzetten van gezamenlijke nationale collecte.  
Hay E vroeg meedenkers voor het opzetten van een vrijwilligersvacaturebank iom Synthese. 
Graag hierop reageren. 
Er is een uitnodiging ontvangen voor de receptie van AVV. Ellen, Marco en misschien Hilske 
gaan erheen. 
Bijdrage Peelklokje: wordt jaarlijks gedaan. 
Uitnodiging Mèrthal; Marco heeft de onthulling van de schilderijen met thema’s uit de dorpen 
bijgewoond. 
 
12. Mededelingen 
Er zou een overleg geweest zijn met bewoners van de Middenpeelweg, Dorperpeelweg en 
Putweg mbt de realisatie van het “ecologische park”, alsof dit al in de realisatiefase zou 
zitten. Ellen vraagt de stand van zaken na bij de gemeente. 
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Op de Hofweg ligt een meetlus om aantal auto’s te meten. Als deze ook voor het meten van 
snelheid is, dan ligt deze zo dicht bij een “bult”, dat de snelheid daardoor erg beïnvloed 
wordt. Dat is net zo het geval geweest toen op de Zwarte Plakweg is gemeten. Ellen vraagt 
meetgegevens op. 
Bewoners van het Rustven geven aan dat doordat de drempel is verwijderd nu harder wordt 
gereden. 
Volgende vergadering op 15 juni is de laatste voor de zomerstop. Het is de bedoeling om een 
korte vergadering te doen en daarna iets leuks te doen. Voorgesteld wordt om bij Anton een 
versnapering te gebruiken of iets dergelijks.. Ideeën welkom. 
 
13. Rondvraag /sluiting 
Marco zal op 7 juni naar het volgende DRO gaan- zijn er nog onderwerpen die hij in kan 
brengen? Als niemand anders mee zal gaan, dan gaat Toos graag weer mee. Thema is het 
nieuwe WMO beleid. 


