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Aanwezige leden: Marco Hesp, Toos Tielen, Frank ten 
Doeschate, Pieter vd Homberg, Anton de Wit, Ellen Jacobs, Wiel 
Berden, Chantal Versleijen, Hilske Janssen 
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels, Bart Engels 
Gasten: Ruud Baltussen, Jac Kleuskens, Piet Swinkels, Herman 
Gijsberts 
Afwezig m.k.:  Karin van Rengs 
Afwezig z.k.: Geert Vogelzangs 
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 geen berichten van 
verhindering binnengekomen. 
   
2. Vaststellen  agenda 
Toegevoegd wordt: Aanvraag prioriteitsgelden project Rowwen Heze. 
  
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 14-06-2012 

• Pieter was later, maar wel aanwezig. 
• Er is nog niks concreets vernomen van Jac Sluijters; hij heeft het punt doorgespeeld 

naar Alle Postmus. Als er niks klaar ligt waar we gebruik van kunnen maken, dan is 
het een mooi thema voor de VKKL om mee aan de slag te gaan. 

• Wilde Plannen: men is nu aan het filmen- zie lopende zaken. 
• Het samenzijn en de rondleiding op de Golfhorst was leuk en interessant. 

De notulen zijn vastgesteld met deze toevoeging, met dank aan de notulist. 
 
4. Lopende zaken 

 
• Kermis:  

Pieter was tijdens de kermis afwezig en is vervangen door Marco, Ellen en Hilske.  
Er zijn 87 kleurplaten ingeleverd. Bij de uitreiking van de kleurplatenwedstrijd waren 
met name prijswinnaars, jammer dat er niet meer mensen komen. 
Bij de kermisloterij was meer opkomst. Volgend jaar wil men de lokale ondernemers 
betrekken bij het prijzenpakket. 
Er is zeker minder overlast geweest op de kermis en ook minder overlast van glas.  
Inwoners en bewonersd van de straat zijn blij met de nieuwe opzet van de horeca en 
de kermis. Pieter zorgt ervoor dat er een evaluatie met betrokkenen wordt 
gehouden. 

• Gezondheidscentrum:  
Vrijdag jongstleden is een gesprek geweest met gemeente en Woonwenz de 
onderhandelingen lopen nog. Hopelijk is er volgende keer meer nieuws.  

• Aanplant rond de welkomstborden:  
Is mooi gerealiseerd. Tegen de afspraak in is net de aanplant afgeknipt door een 
ander hoveniersbedrijf. Erica Tuinen zou samen met bewoners het onderhoud doen 
en in april snijden. Los van dat het er nu lelijk uit ziet, is het de vraag welke schade 
dit brengt.  
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Overal zijn mensen gevonden die dit onderhouden. We willen graag wat voor hen 
doen, ideeën welkom bij het bestuur! Misschien einde van het jaar een attentie? 

• Paddenstoel bij de Spar 
Is teruggeplaatst. 

• Bordje op de Lorbaan richting America 
Hangt er, eerst te laag, maar nu hoger. 

• Overlast spoor 
Deze zomer is het spoor gerepareerd, waardoor de meeste overlast verdwenen is.  
Het onkruid dat in de berm groeit, zal aangepakt worden. 

 
5. Evaluatie DRO 04-09-2012 
Verslag door Ellen:  
Loes Wijnhoven was aanwezig om de dorpsradenverordening vaststellen. Zij wil samen 
met Gertie Peeters ook eens aanschuiven bij regulier overleg van Dorpsraden, naast de 
formele Dorpsraad met de gemeente.  
Voortaan wordt van de vergadering met B&W alleen nog een besluitenlijst gemaakt door 
de gemeente. 
Gezamenlijke nationale collecte (GNC) wordt in 2013 niet op 1 datum in de gemeente 
gehouden. In 2013 wordt overlegd of 2014 wel een gezamenlijke week wordt 
aangehouden. 
Prioriteitsgelden: Als er meer dan €25000 niet gelabeld is, wordt de jaarlijkse bijdrage 
niet uitgekeerd. 
Hesjes verkeersregelaars: blijven in Horst op te halen. 
De vergoeding voor het bijhouden van speelvoorzieningen kan naar het dorp, als inwoners 
deze zelf gaan bijhouden. Dit loopt in verschillende dorpen heel goed. 
Behoefte aan evaluatie BIEB met de gemeente was er niet. (n.a.v. BIEB: ligt stil in 
America. Eerst moet ’t Slik verkocht zijn. Of Woonwenz gaat bouwen in America is nog 
niet duidelijk- wel een grote wens. Komt weer op de agenda 14/11/12) 
 
6. Wilde Plannen, stand van zaken 
Momenteel wordt er gefilmd bij de Soos. Helaas kon men niet filmen tijdens 
“Knuffelbeer”. Er is gefilmd in de keet aan de Putweg en ook bij het voetbalterrein. Ook 
wordt deze week nog meer gefilmd. 
De film komt op internet. 
Op 5/10/12 van 20.30-22.00 uur wordt het getoond en besproken in Station America. 
Ieder is uitgenodigd, zo mogelijk met derden. De Dorpsraad wil wat consumptiebonnen 
bekostigen voor die avond en de Americaanse band Once Again zal de avond afsluiten. 
Zie ook: www.wildeplannen.tv 
 
7. Agendapunten DR vergadering samen met B&W op 14-11-2012, punten 
moeten binnen zijn bij gemeente op 28-09-2012 

• Wilde plannen 
• Wonen in America 
• Stand van zaken DOP (Dorpsontwikkelplan) doornemen, aan de hand van de 

schriftelijke reactie van de gemeente deze zomer.  
o Wanneer is de grond in ’t Slik verbeterd? 
o Onderbouwing en aantallen vragen mbt verkeer in en rond America. Ook: 

de visie navragen mbt mogelijke oost-west- verbinding. 
Verkeersintensiteit-ontwikkeling in aantallen bij de lopende 
ontwikkelingen in het gebied. 

o Zorgen over verkeersveiligheid doordat bij gemeenten slechte informatie 
beschikbaar is over ongevallen. 

o Kosten gebruik bibliotheek 
o Vrijwilligersvacaturebank- Hilske stuurde enkelen info over pilot Geldrop 

en Vucht; is mogelijk wat voor ons? 
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o Gebruikmaken van het roulatiesysteem speeltoestellen? (Link met Wilde 
Plannen, kijken naar behoefte van de jeugd, of gewoon uitproberen welk 
gebruik gemaakt gaat worden?) 

o Glasvezelnetwerk-Binnen bebouwde kom is bv Zwarte Plakweg vanaf het 
spoor direct tot “buitengebied” verklaard. Vreemde gang van zaken. 

• Stand van zaken Peelbergen 
• Verhogen waterstand Peel- gevolgen voor America? 

 
8. Reactie gemeente op DOP-punten zie mail juni 2012 
Zie boven 
 
9. Manifestatie aan de Brug  
Er zijn veel gegadigden die zich presenteren. De Dorpsraad zal zich niet presenteren, we 
maken gebruik van andere momenten (bv Wilde Plannen) 
 
10. Ingekomen/uitgaande stukken 
Naast de al behandelde onderwerpen werden de volgende ingekomen stukken nog 
behandeld: 

• Aanvraag prioriteitsgelden herdenkingsplek Rowwen Heze. Chantal licht de plannen 
toe, de aanvraag heeft ieder ontvangen. Het bedrag dat hierin wordt aangegeven 
bedraagt €5800. Nog onduidelijk is of verwervingskosten voor de grond 
nodig/handig zijn, hetgeen invloed zal hebben op de kosten. Misschien kan/wil 
Maashorstfonds of Peelmuseum nog co-financieren. Getipt wordt nog Cultuurfonds 
Prins Bernard/ Oranjefonds aan te schrijven. De Dorpsraad zegt €4000 toe. Dit 
wordt concreet gelabeld aan het project gedenkteken Rowwen Heze. Voor de 
andere 2 projecten die binnen dit totale plan vallen, wordt ook op andere 
Dorpsraden een beroep gedaan. 

• Peelheideroute is gerealiseerd, informatieborden en routekaart worden 
gerealiseerd. Routes worden aan elkaar “verknoopt”. Ideeën zijn welkom. 

• Jong Nederland gaat iom Staatsbosbeheer in de Schaak op 20 oktober in de natuur 
werken. 

• Voor de informatiebijeenkomst voor GroenLicht was weinig PR gedaan en er was 
een lage opkomst. Informatie was interessant- er staat wat van op de site. 

• Morgen gaan Marco, Ellen, Toos, Hay E en Frank naar de bijeenkomst van VKKL. 
• Horst armoedevrij: in november is de week van het geld, dan is er informatie 

beschikbaar en zal voor groep 6, 7 en 8 aandacht aan dit thema besteed worden. 
• “Jeugdlintje”: suggesties?  
• Terugkoppeling van Dijck: gevraagd wordt of er zienswijzen of bezwaren zijn 

ingediend? Er wordt aan groencompensatie gedaan. 
 
12. Mededelingen 
Geen mededelingen. 

 
13. Rondvraag / sluiting 

• Is er iemand die zich wil bezighouden met verharding van het pad in ’t 
Beukenhofje? 

• Jac heeft bericht gehad van Reggefiber dat ze in “het buitengebied” wonen en 
daarom geen glasvezelkabel krijgen. Sterk, omdat dit binnen de bebouwde kom 
direct langs het spoor is. Komt in de Dorpsraadvergadering met de gemeente. 

• Bestrating na aanleg glasvezelnetwerk wordt na 2 maanden herzien en aangepakt 
waar nodig. 

• Chantal: tip voor het overleg met de verenigingen: wetgeving en regels voor 
verenigingen en stichtingen werd door KVK ergens leuk uitgelegd. Goed idee. Ze 
vraagt na, misschien is de presentatie te integreren. 

• Er komen nieuwe regels aan voor de WMO- huishoudelijke zorg. Bart stuurt ze toe. 
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• Gehoord: Hippisch centrum zou van de baan zijn? Niemand weet iets. 
• De Club van de Toekomst is weer nieuw leven in geblazen (samenwerking korfbal-

tennis-voetbal). De DR is niet betrokken of op de hoogte. 
• Kinderen die niet op de basisschool in America zitten, zijn vaak niet bereikbaar voor 

informatie van bv verenigingen. Kan de DR meedenken om te faciliteren dat 
informatie via een mailadres aan geïnteresseerden wordt doorgemaild? Goed idee. 
Pieter en Marco denken na. 
 

 
Marco sluit de vergadering. 


