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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, , Wiel Berden, , 
Anton de Wit, Geert Vogelzangs, Hilske Janssen. 
Adviseurs: Hay Engels, Hay Mulders 
Gasten: Jac Kleuskens 
Afwezig m.k.: Karin van Rengs, Toos Tielen, Pieter van den 
Homberg, Chantal Versleijen, Bart Engels, Frank ten Doeschate  
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, Toos, Pieter, Chantal, Frank en Bart. 
 
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 14-09-2011. 
Pg 1: Zoeken verwijderen. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
4. Lopende zaken; actuele zaken, die zich momenteel afspelen in America, zullen 
nader toegelicht worden, zoals:    
     * Groengroep 

Vorige maal zijn tekeningen van Caeciliahof en hoek G Smuldersstraat getoond. Op de 
G Smuldersstraat zal nog een haagje taxus bijgeplant worden om het schoffelwerk te 
verminderen. Op de Caeciliahof hebben buurtbewoners nog wijzigingen in het plan 
aangebracht. Uiteindelijk zullen de berken nu waarschijnlijk verwijderd worden en 
zullen er andere bomen (van aanzienlijke grootte) geplant worden. Het werk zal dit 
plantseizoen uitgevoerd worden. 
Er wordt gevraagd of er nog andere groenwerkzaamheden nodig zijn. Aangegeven 
wordt dat de boom bij de kiosk waarschijnlijk zijn langste tijd heeft gehad. Daarnaast 
zou het mogelijk zijn de onderbeplanting bij de bomen op de Past. Jeukenstraat te 
realiseren met geraniumachtigen. 
De groengroepen zelf zullen verder contact houden met de gemeente. 

     * felicitatiekaart dorpsraad-  
Er is een goede nieuwe foto. Chantal is bezig met de uitvoering. 

     * America in het Groen-  
Hay is bezig een bijeenkomst te plannen om projecten af te werken. Jac geeft aan dat 
zeker 65 stuks van de nieuwe aanplant niet is aangeslagen door de droogte in het 
voorjaar. Als er nog wat groen aan zit, zal de aanplant volgend jaar goed terugkomen. 
De borden van het Kabroeks Ommetje zijn klaar en kunnen geplaatst worden, hier 
wordt een moment voor gepland. Opgemerkt wordt dat er hondenpoep ligt. 

     * VVA 
De VVA- groep is actief bezig geweest met de veiligheid in de bocht bij de “Rabobank”. 
Daarna is een verkeerstelling gestart op de Kabroekstraat. Zelf hebben ze contact met 
de gemeente en hebben ze de hele buurt erbij betrokken. 
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     * Kabroeksebeek- 
Marco heeft het Waterschap gebeld met betrekking tot de stand van zaken rond de 
plannen voor de Kabroekse Beek. Hij heeft gevraagd te kijken naar minder kostbare 
oplossingen in plaats van de schanskorven. Aangegeven is dat er haast bij is, als 
gelden van America in het Groen gebruikt willen worden. We wachten op 
terugkoppeling. 

     * Welkomstborden- 
Onthulling is woensdag 2 november om 19.00 uur op de Zwarte Plakweg door Jack 
Poels. Op alle 12 toegangswegen in America worden de borden geplaatst. Er zijn in 
eerste instantie 4 reserveborden. De borden worden zo geplaatst dat ze niet makkelijk 
los te halen zijn.  
De aanplant van heide en pijpestrootje is dan nog niet gereed, omdat de gemeente 
eerst alle aanvragen van aanplant in het kader van de Floriade wil verzamelen vóór zij 
keuzes maakt. Ook zal voor elke plek nagegaan moeten worden of er kabels lopen, 
voor er grondwerk plaats kan vinden. Het zal tussen de €14.000 en 15.000 kosten. 
Mocht financiering in het kader van de Floriade niet doorgaan, dan zouden we 
prioriteitsgelden in kunnen zetten. Misschien zouden ook nog gelden van America in het 
Groen ingezet kunnen worden? Wij zullen eerst benadrukken het vanuit de 
Floriadegelden te financieren en dat het plantwerk voor de Floriade nu wel plaats moet 
vinden. 
Het bord op de Zwarte Plakweg wordt 2 november geplaatst, maar verborgen 
gehouden. Daags na de onthulling zullen de andere borden geplaatst worden. 
Jos Peeters zorgt voor het uitlichten. In verband met de veiligheid is het tijdens de 
onthulling nodig om de plaats verkeersveilig te hebben. Gekeken wordt of er 2 
verkeersregelaars aanwezig kunnen zijn. 
De Fanfare is benaderd om te zorgen voor muzikale omlijsting.  
Freek Seelen of Ger van Rensch zullen vanuit de gemeente aanwezig zijn. 
Hopelijk is de voltallige Dorpsraad aanwezig bij de aanbieding van dit cadeau van het 
dorp aan Rowwen Hèze. 

     * Gezondheidscentrum-  
Het Buurtcafé is geslaagd geweest. Toos is bezig met de verwerking van de gegevens 
van het Buurtcafé. Zeker wordt nagedacht over de functie van Aan de Brug, die niet 
“uitgekleed” moet worden door de start van het gezondheidscentrum. Ook vraagt de 
gemeente naar het gebruik van leegstaande ruimtes in de school. De Dorpsraad vindt 
het jammer dat functies versnipperd komen te liggen. Ideaal zou één multifunctioneel 
centrum in America zijn. 
Jac pleit voor het aanleggen van parkeerplaatsen naast Aan de Brug langs de beek, 
zodat er ruimte voor bouw op de oude parkeerplaats zou komen. 
Als de locatie voor het Gezondheidscentrum aan de G Smuldersstraat wordt, dan wordt 
aan de Dorpsraad gevraagd mee te denken hoe de parkeerplaats voor vrachtwagens en 
ook het trapveldje te verplaatsen. Genoemd wordt grond aan de Lisdodde of op het 
terrein van Henk Aarts, of op het Benegasterrein, of op het terrein van voormalig 
loonbedrijf Vervoort. Laat ieder maar eens nadenken over goede oplossingen. 

     * GVVP- 
Marco heeft de digitale versie (2011-2021) doorgestuurd. De Hoebertweg en de 
Meteriksebaan/Peelheideweg en de Zwarte Plakweg zijn geen gebiedsontsluitingswegen 
meer. Prettig is dat dan het verkeer van en naar buiten de gemeente niet via deze 
wegen geleid wordt, ook niet door routeplanners. Op wegen die geen 
gebiedsontsluitingswegen zijn, hoeven bepaalde voorzieningen zoals een vrij liggend 
fietspad niet worden aangelegd. Het betreft dan 60 km-wegen. 
Op de kaartjes zijn enkele dingen fout ingetekend (bv fietsroute naar Horst over de 
Hofweg); deze zijn aan de gemeente aangegeven. 

     * Tuin Aan de Brug- 
Hiervan is nog niks definitief vernomen. Het Oranjefonds heeft besloten geen geld hier 
in te steken. Van het Maashorstfonds is nog niks vernomen. Ook hier geldt dat het 
plantseizoen van belang is. 
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     * Zuringspeel- 
Gertie zou navraag doen bij Nazorg en zorgen dat zij ons terugkoppeling geven. Omdat 
nog niks is vernomen, vraagt Ellen nogmaals naar de stand van zaken. 

 
5. Vergaderdata 2012 
 11-01, 15-02, 14-03, 11-04, 16-05, 13-06, 12-09, 17-10, 14-11, 12-12 

17-10 samen met BW 
Er worden geen bezwaren tegen deze data aangegeven. Data zijn tijdig aan de 
gemeente doorgegeven. 
 

6. Overlast speeltuintjes? 
Op 19 september is de vraag per mail van Gertie ontvangen of wij signalen hebben van 
overlast. Er zijn geen signalen van noemenswaardige overlast. 
 

7. Ingekomen / uitgaande stukken. 
Bij punt 3 met betrekking tot klachten over onderhoud van “groen/grijs”: in het 
Peelklokje heeft gestaan hoe mensen zelf de klacht bij de gemeente moeten melden. 
In verband met de Week van het Pinnen is het rekeningnummer van de vereniging Oud 
America doorgegeven. 
Aan het project Kern met Pit kan meegedaan worden door projecten binnen het dorp 
aan te melden. Als het positief beoordeeld wordt, kan achteraf een predicaat en een 
geldbedrag toegekend worden. Gedacht wordt aan het aanmelden van de 
Groengroepen en eventueel het onderhouden van de welkomstborden. In het 
Peelklokje zal het worden vermeld, zodat eventueel verenigingen ook zich aan kunnen 
melden. 
Ellen heeft vandaag de projectenrapportage bij de programmabegroting 2012 en de 
meerjarenbegroting ontvangen. Wie wil de papieren versies lezen? Wiel neemt deze nu 
mee. Digitaal is het op de website van de gemeente te vinden. Ellen vraagt of dit soort 
stukken voortaan ook digitaal doorgestuurd kunnen worden. 
Verder is een uitnodiging ontvangen voor de algemene ledenvergadering van de 
Vereniging Kleine Kernen Limburg. Hay E zal aanwezig zijn. 
En er is gevraagd of we nog punten hebben voor de agenda van het 
Dorpsradenoverleg; er zijn geen punten. 

 
8. Mededelingen 

Geen. Frank is naar de vergadering van de WMO geweest. Volgende maal wordt een 
terugkoppeling gevraagd.  

 
9. Rondvraag /sluiting 

Hay M geeft aan dat de hangtafels voor het Buurtcafé gratis ter beschikking zijn gesteld door de 
vereniging Oud America. 
Is er iets bekend over de werkzaamheden aan de Meteriksebaan?  Er is niks van bekend. Marco 
zal in elk geval voor het GVVP aangeven dat over de Meteriksebaan landbouwverkeer rijdt. Dat is 
ook van belang voor de werkzaamheden die gaande zijn. 
Hay zal de points of interest voor boerenlandschapsstructuur nog toesturen aan de Dorpsraad. 
Jac geeft aan dat de Griendtsveenseweg nu het een 60-km zone is, gevaarlijk is omdat er nu 
verkeer van rechts voorrang heeft, iets waarop weggebruikers niet rekenen. Ook missen er 
borden bij de kruising met de Zwarte Plakweg. Nu menen verkeersdeelnemers geregeld dat ze de 
linkerzijde van de weg moeten gebruiken als ze bij het spoor richting het dorp af willen draaien. 
Hij heeft dit met de verkeerspolitie besproken, die aangaf dat het zo niet kon. Ellen zal de 
bezorgdheid kenbaar maken via Gertie. 
 
Marco sluit de vergadering en hoopt ieder 2 november te zullen zien. 


