
Verslag vergadering dorpsraad America 
d.d. 11-01-2012 

 
 

  - 1 - 

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Wiel Berden, Anton 
de Wit, Frank ten Doeschate , Toos Tielen, Pieter van den 
Homberg, Hilske Janssen. 
Adviseurs: Bart Engels; Hay Engels en Hay Mulders  zijn later 
Gasten: Ruud Baltussen, Jac Kleuskens, Piet Swinkels, Frans 
Deckers, Lei Haegens, Jo Derks, Jo Derks, Nel van den 
Munckhof, An van der Sterren, Hay Poels, Chrit Wolfhagen, 
Wiel Jenniskens, Jan Nabben 
Afwezig m.k.: Geert Vogelzangs , Chantal Versleijen , Karin van 
Rengs  
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 Geert Vogelzangs, Chantal Versleijen. Hay E en Hay M komen 
waarschijnlijk later. 
Karin is afgemeld tot nader order. 
 
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 14-12-2011. 
Anton staat per abuis als aanwezig vermeld, maar was er niet.  
Niemand weet of het raam van de gymzaal nu gemaakt is. 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
4. Regiotaxi, door Chrit Wolfhagen. 
Namens de gemeenten beheert het adviesbureau Trafficon voor personenvervoer van Chrit Wolfhagen 
het personenvervoer en leerlingenvervoer.  
Wat voorheen deeltaxi heette, is sinds 2006 de regiotaxi; een landelijk vraagafhankelijk openbaar 
vervoersysteem. Dwz dat je moet bellen als je vervoer wilt.  
De klanten bestaan voor 80-90% uit WMO-reizigers, de rest zijn openbaar vervoers-reizigers. 
Er wordt een presentatie gegeven. De presentatie, klachtenregeling en ook folders worden naar KBO 
gestuurd ter verspreiding. 
Nav de presentatie besproken: 
Als een klacht gegrond is verklaard, staat er niet in de brief dat/hoe de kosten kunnen worden 
gedeclareerd. Dit wordt opgepakt. 
De regiotaxi kan hooguit 15 minuten te vroeg of te laat komen. Is de regiotaxi ook maar iets later dan 
15 minuten later, moet de klant direct bellen en vooral niet afwachten! Het kan nl zo zijn dat de 
telefoniste iets verkeerd heeft verstaan en dan kan de klant nog lang wachten. Veolia moet bij te laat 
komen, zorgen dat er binnen ½ uur een taxi is en het vervoer is dan voor hun rekening. Daar moet de 
klant op staan. Indien er klachten zijn, deze direct melden bij het projectbureau. 
Indien een klant om een goede reden meer dan het maximale aantal zones (600 per jaar) nodig zou 
hebben, dan moet deze dat melden. Is de reden goed, dan wordt voor deze klant de grens opgetrokken. 
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De handelswijze van gemeenten bij het verstrekken van pasjes verschilt sterk. Om het vervoer 
betaalbaar te houden, juicht het projectbureau toe dat gemeenten kritisch zijn en de mensen gebruik 
van het vervoer laten maken, die het vervoer echt nodig hebben. 
Na medio april stopt Van den Munckhof als vervoerder en start een bedrijf uit Overloon. 
Rond het vervoer zijn kwaliteitsnormen afgesproken. Deze worden gemonitord en zo nodig beboet of 
beloond. 
Het projectbureau krijgt een kopie van alle afgehandelde klachten. Indien het bureau de afhandeling 
niet helder vindt, zoekt zij het uit en desnoods stimuleert zij tot het indienen van een klacht bij de 
klachtencommissie. Nogmaals wordt gepleit voor het doorgeven van klachten. 
 
5. Voortuinenwedstrijd, door Jan Nabben en Wiel Jenniskens. 
Bedoeld als schouderklopje voor mensen die de voortuin mooi in orde hebben. Een voortuin is een 
visitekaartje voor de hele gemeente. Iedereen kan zich aanmelden. Er zijn 3 categorieën in grootte van 
de voortuin. De richtlijnen zullen voor  februari op papier moeten staan en aan de Dorpsraad 
gecommuniceerd worden. Ook zal een website worden gemaakt waar alle info te vinden is. Dit 1e jaar is 
de start in het kader van de Floriade, daarna zal het elk jaar terugkomen. 
Per dorp zal een tuin bekroond worden, waarna de winnaars onderling ook zullen strijden. 
Elke aangemelde tuin wordt door juryleden beoordeeld. Het gaat er zeker niet om dat tuinen waaraan 
de eigenaar veel geld heeft gespendeerd, hoger gewaardeerd worden. Het is juist bedoeld dat iedereen 
die aardigheid in zijn of haar tuin heeft, mee doet. Aan de Dorpsraad wordt gevraagd dit enthousiast te 
stimuleren. 
 
6. Lopende zaken; actuele zaken, zoals:   
     * Groengroep 

Caeciliahof: bomen zijn gerooid. Deze week zal ook het Caeciliapad aangepakt worden. 
Daarna wordt de aanplant ter hand genomen. 
Gevraagd wordt of de afgebroken bomen op de G. Smuldersstraat ook worden 
vervangen? Dit wordt niet binnen dit project gedaan. Het is wel bekend. 

     * felicitatiekaart dorpsraad-  
De kaart is klaar, afgerond. 

     * America in het Groen-  
Hay m vertelt: 1 april loopt het project af. Er is geëvalueerd; de meeste dingen zijn 
gebeurd. De infoborden worden aan de achterzijde nog beplakt. Met betrekking tot de 
Kabroekse beek is niks naders bekend. De stand van zaken van de financiën en de 
urenregistratie wordt afgerond. De boom voor de kiosk moet vervangen worden. Het 
idee is dat 21 maart op de nationale boomplantdag te doen en dan het project 
feestelijk af te sluiten. 
De ontbrekende planken van banken moeten door de gemeente opgepakt worden. 

     * Kabroekse beek- 
Er zijn bij het Waterschap op dit moment geen financiële middelen voor het verfraaien 
van de beek. Dit wil zeggen dat onze reservering van prioriteitsgelden veranderd moet 
worden. Wel houden we het in gedachten om in een later stadium mogelijk wel te 
realiseren. 
Er is verzocht het geld dat hiervoor vanuit America in het Groen was gereserveerd  nu 
in te mogen zetten voor financiering van aanplant bij de kompoorten. 

     * VVA- 
 Er is niks nieuws te melden. 
     * Welkomstborden- 

Op de G. Smuldersstraat is een bord opgehangen met een proefversie van de nieuwe 
bevestigingsmethode. Dit ziet er degelijk uit. Ieder mag dit ”uitproberen”.  

     * Aanplant rondom komborden- 
Telefonisch is het bericht ontvangen dat we vanuit de Floriadegelden minimaal €3000 
kunnen ontvangen. Er wordt gekeken of het resterende bedrag via het gemeentelijke 
Groenfonds gefinancierd zou kunnen worden. Vanuit het Leefbaarheidsfonds zal 
waarschijnlijk ook wat geld beschikbaar zijn, maar dit zal geen erg groot bedrag zijn. 
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Hieruit zal alleen geld beschikbaar komen als er bij het aanleggen door inwoners 
zelfwerkzaamheid zal zijn.  
Met betrekking tot de offerte: Bakker heeft zoals afgesproken een tweede offerte 
kunnen uitbrengen, die ongeveer €100 lager uitkwam. Met de kosten die Erica Tuinen 
dan apart in rekening zou brengen, zouden de kosten dan hoger uitkomen. Daarom is 
besloten Erica Tuinen de opdracht te gunnen. 
Hay M merkt op dat de kosten voor aanplant rond alle kompoorten erg hoog zijn. 
Overwogen kan worden om minder kompoorten aan te planten dan oorspronkelijk 
gedacht. Voordat hier over een beslissing wordt genomen, wordt afgewacht tot er wat 
naders bekend is over financiering. Ook wordt gekeken welke kosten door 
zelfwerkzaamheid gedrukt kunnen worden. 
Gevraagd wordt hoe het onderhoud plaats gaat vinden, als het eenmaal aangelegd is. 
De gedachte is om te kijken of leden van een Groengroep dit kunnen gaan doen. 
Formeel ligt het op gemeentegrond en zou de gemeente dit voor haar rekening moeten 
nemen. 

     * Gezondheidscentrum America-  
Opgemerkt wordt dat mensen positief zijn over de centrale plek op de locatie bij de 
school. Er is wel onrust over de mogelijkheden op het terrein en de consequenties voor 
de speelplaats en de ruimten van de school. Op dit moment worden nieuwe tekeningen 
gemaakt en wordt gestudeerd om de beste mogelijkheden te vinden. 
Getipt wordt om zo spoedig mogelijk plannen te communiceren, of in elk geval aan te 
geven bij wie mensen met opmerkingen terecht kunnen. 
Ook wordt getipt of aanwezigen van Buurtcafé de uitwerking van uitkomsten kunnen 
krijgen. 

     * GVVP- 
 Er is niks nieuws te melden. 
     * Aanpassing Nusseleinstraat/spoorwegovergang- 

Er worden aanpassingen gedaan, nadat op 18 januari ambtenaren met de Dorpsraad 
naar de wensen kijken. Belangrijkste is de veiligheid voor fietsers nabij de overgang. 

     * Tuin Aan de Brug- 
Is aangelegd en wordt een keer geopend. 

     * Zuringspeel- 
Met betrekking tot de Zuringspeel is er nog geen deskundige gevonden die het rapport 
kan beoordelen. We zijn benieuwd of Chantal nog iemand heeft gevonden die dit kan? 
Ellen vraagt na. 

     * Zwarte Plak-heide/Peel-Heide Route/ Rowwen Hèze/Kern met Pit 
Er zijn plannen voor een nieuwe fietsroute. Bij kern met Pit zijn gelden aangevraagd 
voor een herdenkingsplek aan Christiaan Hesen. Er worden nog 1 of 2 Dorpsraadsleden 
gevraagd om mee te gaan naar de presentatie aanstaande zaterdag. Bart vraagt of er 
bij de provincie geen gelden te verkrijgen zouden zijn?  

     * Website- 
Er zijn weinig ontwikkelingen. Opmerkingen worden verwerkt in de testomgeving. 

     * Overlast trein- 
Er is een klachtennummer doorgegeven aan Guy, die zou proberen via dit nummer de 
overlast aan te kaarten. 

     * Evaluatie Schiksedijk- 
Voor de evaluatie wordt gevraagd om meer reacties op het afsluiten. Anton wil graag 
bij de evaluatie zijn omdat er geen tractoren meer over de afsluiting kunnen als deze 
verhoogd mocht worden. 
Inwoners worden gevraagd om te reageren via de site, of schriftelijk, zodat er meer 
reacties zijn om de evaluatie op te baseren. 

 
10. Ingekomen / uitgaande stukken. 
• We kunnen tot 13 februari reageren op de mail over groenbeleid. 
• Armoedebestrijding thema avond: op 19-01-2011 om 19.30 uur in gemeentehuis Horst, 

wie mee wil gaan met spoed aanmelden bij Chantal, vooralsnog geen aanmeldingen. 
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• 1 maart is de jaarlijkse ledenvergadering van Innovatief Platteland. Wiel zal waarschijnlijk 
aanwezig zijn. 

• Er zijn 4 dorpsraadsleden aanwezig geweest bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente. 
• Er is een uitnodiging ontvangen voor het politiek café van de PvdA over de nieuwe 

natuurwet. Wiel zal op persoonlijke titel gaan. 
 
11. Rondvraag /sluiting 
• Wiel: Hoe bevalt het afval gescheiden ophalen? Het is nog wennen en het is te vroeg om nu al wat te 

zeggen. De gemeente kan het gescheiden afval goed verkopen en daardoor is het goedkoper. Er 
wordt na een jaar- eventueel eerder- geëvalueerd.  

• Marco: Getipt werd om het groenafval in het emmertje in een dichtgeknoopt plastic zakje aan te 
leveren, omdat dat het handigst is bij het ophalen. 

• Ook merkt Wiel op dat mensen in het buitengebied goed zelf kunnen composteren en geen groen 
emmertje aan de weg zouden hoeven zetten. 

• Ellen: Er is stimuleringssubsidie toegekend voor de Dorpsraad, tot 2015 voor €1750 per jaar. 
• Hay M: Een jaar geleden is er wat gepubliceerd over de aanleg van een hippisch centrum bij Park de 

Peelbergen. Ellen vraagt bij Gertie om informatie over de stand van zaken. 
• Hay M: Er moet wat gebeuren ten aanzien van de grond in ‘t Slik. Nu ligt dit helemaal stil. Als 

iedereen zit te wachten, stagneren ontwikkelingen. Dit is heel slecht voor de leefbaarheid in het 
dorp. Zeker als we jonge mensen verliezen die elders gaan wonen. De Dorpsraad maakt zich hier 
zorgen over- de vergadering is hier unaniem in. Bart zal aan de wethouder vragen wat de stand van 
zaken is en de zorgen van de Dorpsraad overbrengen. 

• Toos vraagt zich af of we de jaarlijkse vergadering met de verenigingen niet anders (beter, 
doelgerichter, effectiever) op kunnen zetten. Nu komt er weinig uit en is het meer een 
informatieoverdracht. Daar moeten we dit jaar van tevoren over nadenken. Geopperd wordt om 
bijvoorbeeld de vorm van een Buurtcafé te kiezen, te speeddaten, of in elk geval korter te 
vergaderen, met daarna meer ruimte voor informeel contact. 

• Jac bedankt de Dorpsraad dat er tijd is gemaakt om Chrit Wolfhagen vandaag in de vergadering uit 
te nodigen. Hij vindt het jammer dat er weinig ouderen aanwezig waren.  

• Ook constateert hij dat de Hallo weinig tot niets met betrekking tot de Dorpsraad publiceert. Dat 
ervaren anderen ook als moeilijk. Deze onvrede zal naar de Hallo worden gecommuniceerd. 

• KBO heeft 3 bestuursleden voor 210 leden, hetgeen erg weinig is. Wel is er een heel goede groep 
actieve vrijwilligers.  

• In plaats van bloemen gaat KBO nu cadeaubonnen voor winkeliers in America gebruiken. 
• Hij maakt zich zorgen over het feit dat inwoners veel gebruik maken van het vervoer naar Horst. 
 
Marco sluit de vergadering. 


