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Aanwezige leden: Marco Hesp, Frank ten Doeschate, Pieter vd 
Homberg (later), Chantal Versleijen, Geert Vogelzangs, Wiel 
Berden, Ellen Jacobs, Hilske Janssen 
Adviseurs: Hay Mulders, Bart Engels, Hay Engels 
Gasten: Ruud Baltussen, Piet Swinkels, Joep Sonnemans 
Afwezig m.k.:  Anton de Wit, Toos Tielen, 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 zijn berichten van 
verhindering binnengekomen van Anton en Toos. 
   
2. Vaststellen  agenda 
Vastgesteld; punt balgooien wordt toegevoegd. 
  
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 12-12-2012 
Naar aanleiding van de woorden van Ger van Rensch over bouwen in America, buiten de 
Lisdodde: wat is de stand van zaken? Bart heeft navraag gedaan. Hij zal ons de vragen en 
antwoorden doormailen. 
De notulen zijn vastgesteld, met dank aan de notulist. 
 
4. Evaluatie dorpsraadvergadering d.d. 12-12-2012 
Het doorlopen van de hele lijst verenigingen aan het begin kost veel tijd. Het is belangrijk de 
gegevens te checken, maar kan het ook anders? We weten even geen andere werkzame  methode. 
We gebruiken het ook als presentielijst. 
Het was een goede vergadering, interessante onderwerpen die verenigingen ook bezig houden. 
Hoewel niet zo lang als anders, duurde ze uiteindelijk toch weer redelijk lang. 
We spreken er over of we de KVK uit zullen nodigen voor alleen America, of voor de hele gemeente. 
Geopperd wordt om het voor America, Meterik en Hegelsom samen te houden. Het helemaal open 
houden, maakt dat je geheel niet weet hoeveel mensen er komen en dat is wel wenselijk. Of en 
wanneer betreffende persoon komt, is nog niet duidelijk. 
Ook is besproken met de stichting Gemeenschapshuis dat de vergaderingen niet daags na elkaar 
moeten vallen, omdat dan de aanwezigheid bij beide vergaderingen te wensen overlaat. 
Vergaderdata voor 2013 staan op de site en zijn gemaild. Hier nog een keer extra vermeld, alle om 
20.00 uur in Aan de Brug: 
16/1/13 
20/2/13 
13/3/13 
17/4/13 
15/5/13 
12/6/13 
Reces 
14/8/13 
11/9/13 
9/10/13 met college van B&W 
13/11/13 
11/12/13 jaarvergadering met alle verenigingen van America 
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5. Balgooien 
Er zal weer een stukje in het Peelklokje opgenomen worden. Weten we nog stellen die getrouwd 
zijn? Ariën van der Waarden, Hofweg 5. Ook zal gevraagd worden of mensen zich willen aanmelden. 
 
6. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 

• Gezondheidscentrum:  
Bij afwezigheid van Toos hebben we geen berichten vanuit het bestuur. 25 februari 
is er een bijeenkomst van het Burgerpanel. 

• Wilde Plannen  
Met twee groepen zal door het dagelijks bestuur verder gesproken worden over hun 
ideeën en mogelijke ondersteuning.  
Opgemerkt wordt dat er niet is gestuurd in welke onderwerpen besproken zijn en 
niet in met welke specifieke doelgroep gesproken werd.  
Wat is nu ondernomen, is een aanvang, van waaruit verder uitgebouwd kan worden. 
Dan willen we met name ook jongere jongeren en jongeren met andere interesses 
betrekken. 

• Drempel Hofweg 
Begin december is er al contact geweest mbt de drempel die op de Hofweg ligt ter 
hoogte van het huis van Peter Janssen en John Weijs. Met name lege vrachtwagens 
en aanhangers veroorzaken overlast van geluid en trillingen.  
Er is contact geweest met de gemeente. Gemeente is terplekke de situatie komen 
beoordelen. De drempel kan niet zomaar verplaatst worden. 
De Dorpsraad kan concreet niks doen aan de overlast. 
De gemeente zegt in een brief dat de Dorpsraad haar standpunt deelt dat de 
drempel er ligt en niet verwijderd kan worden. Dat is niet geheel juist: De Dorpsraad 
wil afdoende maatregelen tegen te hard rijden, op een manier die zo min mogelijk 
overlast voor burgers geeft. In het algemeen belang is het belangrijk dat er wel 
maatregelen zijn om hard rijden tegen te gaan, voor de veiligheid voor bv de 150 
fietsers die er per dag langskomen.  
We kunnen echter niet beoordelen of dit de maatregel is die het minste overlast 
veroorzaakt. Vandaag worden mogelijke andere vormen van snelheidsremmers 
geopperd, bv chicanes of wegversmallingen, of drempelversmalling. 
De Dorpsraad kiest niet voor het belang van één individu, maar voor algemeen 
belang. Wel heeft zij tegenover de gemeente benadrukt dat ze maatregelen wil die 
zo min mogelijk overlast geven. De gemeente kiest welke maatregelen het best 
passend zijn. 
Geopperd wordt naar aanleiding van deze vergadering bij de gemeente aan te geven 
wat is besproken, wat ons standpunt is; de vraag daar neer te leggen of er geen 
maatregelen zijn die minder overlast geven, dat wij niet kunnen beoordelen wat de 
minste overlast geeft; nu niet en niet in de toekomst. 

• GVVP 
Het GVVP is klaar, ligt ter inzage; we kunnen reageren tot 24 januari. Gemist wordt 
een toekomstvisie. Er staat niks in over een goede oost-west-verbinding. Wij vinden, 
met de gemeente, dat de Hoebertweg geen gebiedsontsluitingsweg moet zijn, omdat 
we dan toename van en sneller verkeer door de kern krijgen. 
Tomtom is niet van plan America uit hun routes te halen. 
Ook op verkeersgebied wordt steeds meer zelfredzaamheid toegepast in de 
toekomst; er wordt dan expliciet met vertegenwoordigers van dorpen overlegd. 
Er zijn veel verkeersborden verwijderd, omdat het aanpassen van de inrichting van 
de weg meer effect heeft dan de verkeersborden. 
In het GVVP en in de krant staat dat de inrichting van het gebied rond het station 
aangepakt zal worden, omdat het station en ook het busstation een veel belangrijker 
rol krijgt in de toekomst. Momenteel moet er lang worden gewacht voor je met de 
auto de kruising kunt passeren. 
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Het niveau van onderhoud is van “sober” teruggezet naar “basis”, hetgeen inhoudt 
dat het onderhoud op eenzelfde niveau blijft, in plaats van jaarlijks achteruit te 
gaan. 
Ieder kan het GVVP via de link in de mail bekijken. Voor dinsdag 22 januari reageren 
we naar dorpsraad@americaweb. 23 Januari worden de reacties gebundeld tot een 
gezamenlijke reactie uit naam van de Dorpsraad. 

• Op 4 februari is er Dorpsradenoverleg en Marco is verhinderd. Wie kan aanwezig zijn 
(belangrijk)? 

 
7. Ingekomen/uitgaande stukken 
Naast de al behandelde onderwerpen werden de volgende ingekomen stukken nog 
besproken: 

• De VKKL enquête die we hebben gehad, is door Ruud ingevuld. 
• Via Synthese zijn cursussen te volgen; cursusaanbod is ontvangen. 
• Marco is naar een cliëntenbijeenkomst van Synthese geweest, waar een 

vertegenwoordiging van Dorpsraden uitgenodigd was om te bespreken hoe 
Synthese functioneert. 

• Komende zaterdag is de receptie van de prins. Marco en Hilske zullen namens de 
Dorpsraad gaan. 

• Er is nog geen uitnodiging voor de receptie van de jeugdprins 26 januari 
ontvangen. Ellen en Marco zullen aanwezig zijn. 

• Er is voorgesteld om volgend jaar op de Lisdodde een schaatsbaan aan te leggen? 
Leuk idee, onder voorbehoud dat het terrein dan nog niet ontwikkeld is/wordt. Wel 
zou er dan wat grondwerk gedaan moeten worden. Dat kan nu niet, pas als het 
gedooid heeft. We zullen dit initiatief vanuit de buurt toejuichen en ondersteunen. 
Van de gemeente (mart Peeters) mag het. 

• Er is een nieuwe stichting die medio maart de nieuwe mountainbikeroute door de 
Schaak zal openen. 

• Marco heeft bericht gehad dat het Munckhofplein nieuw aangeplant/gereviseerd is. 
Het Ericaplein en de groenstrook rond het “glasvezelhuisje’ zal nog aangepakt 
worden. Het zou goed zijn als aanwonenden mee kunnen denken en als van 
tevoren bekend is wie dit groen wil gaan onderhouden. Er worden terplekke wat 
namen genoemd van mensen die benaderd zullen worden. 

 
8. Mededelingen, rondvraag / sluiting 

• Men maakt zich ernstig zorgen over de verspreiding van knolcyperus op het 
bouwterrein van de toekomst (Wouterstraat). Ook het verslepen van grond maakt 
dat besmetting zich verspreid. Er zou van tevoren serieus aan bestrijding gewerkt 
moeten worden.  

• Gevraagd wordt wanneer de boom bij de kiosk wordt vervangen? Het is jammer dat 
dit niet in afgelopen boomplantseizoen is gebeurd. 

• Er wordt nog gewacht op reactie van de gemeente omtrent het realiseren van route 
cultureel erfgoed. 

• Openbaar vervoer in Limburg wordt voor de jaren 2016-2026 weer opnieuw 
aanbesteed. Hay E komt vanuit de VKKL in de klankbordgroep te zitten. Hij vraagt 
om reacties mbt waar behoefte aan is. Dit is ook een onderwerp voor het 
Dorpsradenoverleg. Ook wordt geopperd via het Peelklokje te vragen, of een 
enquête te maken die per dorp willekeurig aan bv 200 inwoners voorgelegd wordt. 

 
Marco sluit de vergadering. 


