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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Toos Tielen, Frank 
ten Doeschate, Wiel Berden, Pieter van den Homberg, Chantal 
Versleijen, Anton de Wit, Geert Vogelzangs, Hilske Janssen. 
Adviseurs: Hay Engels, Bart Engels 
Gasten: Ruud Baltussen, Piet Swinkels, Herman Gijsberts, Lies 
de Swart 
Afwezig m.k.: Karin van Rengs, Hay Mulders 
Afwezig z.k.:  
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 is een bericht van 
verhindering binnengekomen van Karin en Hay M (komt misschien nog na). 
 
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld; toegevoegd wordt bij “lopende zaken”: Groengroep.  
 
2. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 15-06-2011. 
De afsluiting bij Anton is erg goed bevallen, voor herhaling vatbaar. Anton wordt bedankt 
voor de gastvrijheid! Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
4. Lopende zaken; actuele zaken, die zich momenteel afspelen in America, zullen 
nader toegelicht worden, zoals:    
     * felicitatiekaart dorpsraad-  

Er is een mooie foto. Wellicht wordt binnen één of twee weken een nog betere foto 
gemaakt, na nieuwe aanplant. Dan zsm via de mail beslissen en uitvoeren. 

     * America in het Groen-  
Informatieborden zijn besteld. 

     * Vrijwilligers vacaturebank/website America- 
Er wordt ws een facebook-achtige pagina gemaakt via de nieuwe website van de 
bibliotheek. Er zijn contacten met Vorkmeer in Panningen, die ook ervaring hebben met dit soort 
zaken. Eind september zou een eerste ontwerp klaar zijn. Deze site zou in plaats van Americaweb 
komen. In het najaar (november) zal een testsite in de lucht zijn. Met de jaarvergadering met 
verenigingen in december zal de site worden gepresenteerd. Voorbeeld: siebengewald.com 

     * Kabroeksebeek- 
Hierover is op onze twee brieven nog steeds niks vernomen van het Waterschap. In 
relatie tot het Dorpsplan gehoord: Geraamde kosten 1e deel:€175.000 en 2e deel 
€55.000 . Investering: van de gemeente kan geld dat over is van Dorpen in het Groen 
(een kleine €20.000) besteed worden, verder €10.000 van prioriteitsgelden. Bij de 
gemeente heeft dit geen prioriteit. Marco zoekt telefonisch contact zoeken met het 
Waterschap om de stand van zaken te horen. 

     * Welkomstborden- 
Deze worden geplaatst. Waarschijnlijk worden deze onthuld op dinsdag 1 november op 
de Zwarte Plakweg. Het zou fijn zijn als allen kunnen, aangezien het in principe een 
cadeau van de Dorpsraad aan Rowwen Hèze is. Ideeën: Fanfare/blaaskapel/ Mekkeluk 
Zat vragen. Pers uitnodigen. Rond de welkomstborden zou ook heide, smele en 
pijpestrootje aangeplant worden. Het zou goed zijn als dat dan ook gerealiseerd is. 
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Misschien is het mogelijk aan te haken bij de beplanting ivm komende Floriade. Marco 
gaat hier achteraan. 

     * Gezondheidscentrum- 
28 september is een buurtcafé om te praten over het Gezondheidscentrum. Thema’s: 
jeugd en sport, welzijn, eigen verantwoordelijkheid, ouderenzorg, mantelzorg, 
leefbaarheid, gezondheidszorg. De fysiotherapie is per 1 september gestart in Aan de 
Brug.  

     * Prioriteitenlijst Dorpsplan- 
Marco en Pieter hebben in juli met de gemeente overlegd over het Dorpsplan en de 
prioritering van de uitvoering. Zie verslag dat Pieter heeft gemaild en uitgedeeld. 
Knelpunt: percelen Lisdodde moeten eerst bebouwd voor percelen van Aarts ontwikkeld 
kunnen worden. Knelpunt: Op het moment wordt niets gedaan aan de knolcyprus die in 
de grond zit. Bestrijden kost enkele jaren, terwijl pas begonnen wordt na het laatste 
piratenfestijn in 2013. Dat baart ons zorgen. Ellen vraagt opnieuw aan Gertie wat de 
plannen met betrekking tot bestrijden zijn. 
Er is grote behoefte aan huurwoningen in de regio. 
Met betrekking tot de bibliotheek kunnen boeken via internet besteld worden en 
afgehaald en teruggebracht worden in locatie America; ook dat voor een bepaald 
bedrag bestelde boeken thuisgebracht kunnen worden. Daarnaast kan met de 
boodschappendienst van Synthese naar de bibliotheek locatie Horst gegaan worden. De 
Dorpsraad wil graag dat de locatie America ook voor volwassenen beschikbaar blijft. 
Met betrekking tot een sportgelegenheid gekoppeld aan een gezondheidscentrum is de 
gemeente stellig dat dit een particuliere aangelegenheid moet zijn. 
Met enkele tekstuele wijzigingen wordt het stuk akkoord bevonden. Vermeld wordt nog 
dat alle inhoudelijk concrete plannen in ons volledige Dorpsplan staan. Pieter stuurt de 
recentste versie aan Gertie. 
 
We zijn van harte uitgenodigd op 3 oktober naar een bijeenkomst met betrekking tot 
de aftrap van de kanteling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te gaan. De 
kernpunten met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning worden bediscussieerd. 
Geert gaat er wellicht heen en meldt zichzelf aan. 

     * Groengroep- 
Er wordt hard gewerkt, maar door de weersomstandigheden groeit het onkruid welig. 
Er worden wel complimenten gehoord over het resultaat en de uitvoerders vinden het 
nog leuk om te doen. Er zijn geen verdere vrijwilligers bijgekomen. Samenwerking met 
de gemeente over werkzaamheden geeft soms enkele knelpunten.  
Het stuk groen op de G. Smuldersstraat tegenover de Wouter wordt dit najaar nieuw 
aangeplant. Ook het Caeciliahof wordt aangepakt (bomen uitgedund). 
Op verschillende plekken is het nodig om grond aan te vullen omdat de grond is 
ingeklonken. 
 
Het bankje op het Caeciliapad is verwijderd en wordt gemist. Ellen geeft dit bij de 
gemeente aan. Ook geeft ze aan dat paaltjes langs wegen in het dorp scheef staan. 

 
5. Verordening Dorpsraden/ Dorpsradenpoverleg 
Het verslag van het overleg van 6 september is nog niet verspreid. Loes Wijnhoven was 
aanwezig met betrekking tot de verordening Dorpsoverleggen. Door het schrappen van een 
artikel wordt gewijzigd dat een Dorpsraad wordt geïnformeerd over en gevraagd wordt om 
advies met betrekking tot veranderingen, ongeacht het budget dat dit betreft. Ook is er een 
wijziging gekomen dat Dorpsraden hun eigen prioriteitsgelden mogen beheren.  
In het kader van de Floriade wordt een voortuinencompetitie gehouden. Er worden nog 
(leken-) juryleden gevraagd. 
Ook is uitgelegd hoe de verkeersstromen naar de Floriade lopen. Dit betreft ons dorp niet 
direct. Aangegeven is verkeer bij Ysselstein richting Oostrum te leiden naar de snelweg. 
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6. Evaluatie kermis 
De kermis was mooi opgebouwd. De kleurplaatactie en de loterij werd goed bezocht. Pieter 
heeft gezorgd dat de dranghekken bij de autoscooters ruimte gaven om er veilig langs te 
lopen. Er is veel overlast geweest van jeugd (onder de16)  die met glaswerk bij de attracties 
en de caravan van een exploitant heeft gegooid. Deze dreigde niet meer te komen als hier 
niks aan werd gedaan. Ook is er veel glas verder van de kermis af gevonden. Pieter heeft 
enkele jeugdigen direct aangesproken. Er volgt nog een evaluatie. Inzet moet zijn om de 
kermis te behouden voor America. 
Knelpunten: Er wordt in glaswerk geschonken. En de frietkraam ligt aan de andere kant van 
de kermis, zodat mensen nog laat richting frietkraam over de kermis lopen.  
Oplossingsrichtingen: schenken in kunststof glazen. En eventueel de frietkraam met de rest 
van de horeca centreren om loop te voorkomen. 
Er wordt gesproken over geluidsoverlast. Er is ook actief gemeten op geluidssterkte. 
 
7. Ingekomen / uitgaande stukken. 
De kabel voor de verkeerstelling was losgeraakt; Ellen geeft dit door. 
Monitoring Zuringspeel: alleen de gemeente kan via internet  inzicht hebben in de gegevens. 
Ellen heeft dit aangegeven en gevraagd om terugkoppeling van gegevens. 
20 september stopt de Echo. 
Henk Kemperman van D’66 vroeg om input van punten die burgers belangrijk vinden. Ellen 
heeft de punten van ons Dorpsplan doorgegeven. 
De opbrengst van de Week van het Pinnen moet nog uitgereikt worden. 
12 oktober wil de gemeente van gedachten wisselen met betrekking tot werk, welzijn en zorg 
middels het platform Horst aan de Maas. Ondanks dat we Dorpsraad hebben, is het van 
belang dat iemand van ons daar heen gaat. Chantal zal aanwezig zijn. 
 
8. Mededelingen 
Geen. 
 
9. Rondvraag /sluiting 
Joep is ziek geweest. Ellen stuurt een bloemetje namens de Dorpsraad. 
Graag inwoners nog persoonlijk stimuleren om naar het Buurtcafé met betrekking tot het 
Gezondheidscentrum op 28 september te komen. Het zou goed zijn heel duidelijk te communiceren dat 
de locatie daar bekend wordt gemaakt, dan komen mensen graag. 
Het bord achter de kiosk is overgroeid. Piet spreekt John aan dat hij zijn struik snoeit.  
Piet spreekt ook aanwonenden van de Past. Jeukenstraat aan op het verwijderen van onkruid onder 
nieuwe aanplant. 
In het Peelklokje zal nog gepubliceerd worden wat de opbrengst van de GNCA is geweest. Lies vraagt 
Maartje dit deze week door te geven. 
Hay M heeft een bericht gekregen van de gebiedsagenten dat er een nieuwe collega komt voor America. 
Als de Dorpsraad concrete vragen heeft die ze met de gebiedsagenten Hans van Vulpen en Dana van 
Rens wil bespreken, zijn deze graag bereid om in de Dorpsraad te komen. 
 
10. Afsluiting. 


