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Aanwezige leden: Marco Hesp, Hilske Janssen, Ellen 
Jacobs, Toos Tielen, Frank ten Doeschate. 
Anton de Wit en Pieter vd Homberg (later) 
Adviseurs: Bart Engels, Hay Mulders,  
Gasten: Piet Swinkels, Jac Kleuskens,  Joep Sonnemans,  
Math van Rengs, Henk Willems, Henk Litjens, Theo 
Linskens en Ger Janssen 
Afwezig m.k.:  Chantal Versleijen, Ruud Baltussen, Hay 
Engels, Wiel Berden, Geert Vogelzangs 
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 Ruud, Hay E, Wiel, Geert en Chantal. 
 
2. Vaststellen  agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Notulen vergadering 17-04-2013. 
Deze zijn goedgekeurd. 
Mbt de LVKK dorpsvernieuwingsprijs was de inschrijftermijn al verstreken, vandaar 
dat Hay de info niet meer heeft gestuurd. Misschien volgende maal. 
Nav CPO (collectief particulier ondernemerschap; BNB onroerende zaken, met 
partners, coördineert het traject om gezamenlijk te gaan bouwen) zijn er enkele 
serieus geïnteresseerden, dus er wordt verwacht dat het project van start gaat. De 
fase is om alle wensen aan de architect kenbaar te maken. De Dorpsraad zal op de 
hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. 
 
4. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 

• Gezondheidscentrum America 
Geen nieuws te melden vanuit bestuur. 
Op 30 mei wordt een Dorpsavond georganiseerd in Aan de Brug, in de opzet 
van hoe we eerder een buurtcafé hebben gehouden: inleidingen van sprekers 
om goed op de hoogte te zijn van de maatschappelijke ontwikkelingen en om 
op creatieve ideeën te komen. Daarna ideeën en discussie in kleine groepen, 
begeleid door iemand die evt discussie kan leiden en in elk geval aantekeningen 
maakt om de input voor het dorp te noteren. 
Opgave voor discussiebegeleiding: Marco, Ellen, Toos, Frank, Hay M. 

• De kracht van America 
Enquête onder panelleden: informatie is binnen en wordt verwerkt. De 
dorpsdagboeken circuleren twee weken in het dorp om toekomstdromen voor 
America te verzamelen. Boek nummer 18 bijvoorbeeld is bij de dagopvang 
geweest, bij vrijwilligers geweest en bij het eetpunt. 

• Henk Willems: inz. mestverwerkingsbedrijf Willems 
Licht toe dat er niet heel veel gaat veranderen ten opzichte van hoe het nu is 
en dat er qua verkeer in het dorp geen echte stijging verwacht wordt. 
Het aantal vrachtwagenbewegingen dat in de vergunningsaanvraag wordt 
genoemd, is berekend op de meest extreme situatie- bv ten tijde van het 
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afhalen en opslaan van mais. Dat is geen gemiddelde per dag. Gemiddeld 
zouden er zo’n 10 wagens per dag komen. 
Er wordt geen biogasinstallatie meer gebouwd- was aangevraagd, maar is niet 
meer economisch interessant. Vrachtwagenverkeer dat bij deze aanvraag hoort, 
zal dus niet plaatsvinden. 
Mbt de weegbrug kan iedereen bij het bedrijf terecht. Vorig jaar waren er 
ongeveer 65 wegingen van wagens die niet bij het bedrijf moesten zijn. 
 
Voor het dorp is de grootste zorg dat er vrachtverkeer op de Nusseleinstraat en 
de Kabroekstraat zal rijden en de verkeersveiligheid daarmee in het gedrang 
zou komen. De dorpsraad heeft dit duidelijk kenbaar gemaakt. 
In de milieuvergunning (MER) wordt verkeersveiligheid niet meegenomen. 
Henk wil graag samenwerken en voorkomen dat verkeersveiligheid in het 
gedrang komt. Hij houdt zich aanbevolen voor reacties als mensen knelpunten 
door willen geven. Klanten wordt bv gevraagd het dorp te vermijden, of in elk 
geval rustig te rijden. 
Verkeer over de Pastoor Jeukenstraat is niet de bedoeling ivm de inrichting van 
de weg. 
De zorgen over veiligheid leven in elk geval in het dorp.  
TomTom stuurt verkeer over de Griendtsveenseweg. Waarschijnlijk staat die 
weg niet juist geregistreerd als 60 kilometerweg. Of mensen “updaten” de 
Tomtom niet, of rijden de route die hun het handigst is. 
 
Het is de taak van de gemeente om maatregelen mbt verkeersveiligheid te 
nemen indien nodig. Afspraak is dat: zodra de gemeente meer zicht heeft op 
haar interpretatie van de werkelijkheid ten opzichte van de cijfers in de 
vergunning, dan koppelt zij dat aan de Dorpsraad terug. 
Als het nodig is, kunnen we samen overleggen en afspraken maken, bv met 
transportbedrijven. 
Knelpunt: er is geen goede ontsluiting door een route vanaf de Middenpeelweg 
die NIET door America loopt. 
 
De mestverwerkingsinstallatie zal eerst worden gebouwd. Vernieuwing van 
stallen staat ook op de planning, maar er is niet aan te geven op welke termijn. 
 
De zorg wordt kenbaar gemaakt over stankoverlast door de twee bedrijven mbt 
mestverwerking aan weerszijden van het spoor. Ook voor het andere bedrijf is 
zorg over verkeersveiligheid en ook mbt kapotrijden van wegdek. 

• Kermis 
Kosten voor bewaking tussen 01.00 en 05.00 uur zal zo €500-600 bedragen. 
Marco uit zijn bedenkingen over betalen voor bewaking van de kermis. Hij vindt 
principieel dat de gemeente primair verantwoordelijk is voor openbare orde en 
veiligheid. Daarnaast zijn exploitanten en ondernemers verantwoordelijk. 
 
De Dorpsraad wil de kermis laten voortbestaan. 
 
Henk W heeft het gevoel dat de kermisexploitanten de overlast nogal 
aandikken. Marco heeft op woensdag van de kermis nog gehoord van een 
exploitant dat het vlekkeloos was verlopen en dat ze tevreden waren over hoe 
alles georganiseerd is (en dat ze er geld aan over hadden gehouden). 
De organisatie bedenkt veel maatregelen- zo wordt dit jaar met polsbandjes 
gewerkt zodat geen alcohol aan minderjarigen wordt verkocht. 
Henk L geeft aan dat de ondernemers voorstelden om de kermis op de 
parkeerplaats van Boëms Jeu te organiseren. Exploitanten willen dit niet. 
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In Hegelsom en Horst wordt de kermis bewaakt, in Hegelsom betaald door de 
Dorpsraad. 
De gemeente wil niet betalen, want betaalt al de stroom. 
Exploitanten willen niet allemaal bijdragen, maximaal €25 pp. 
Ondernemers willen niet meebetalen aan bewaking. 
De Dorpsraad gaf al eerder aan alleen bij te willen dragen mits de andere 
partijen bijdragen. 
Conclusie is dat de Dorpsraad dan dus ook niet bij zal dragen in bewaking, als 
de andere partijen niet meedoen. 
 
Ondernemers stoppen in het weekeinde in de tent om 01.00 uur met muziek en 
op weekdagen om 00.00 uur. In de café wordt nog een uur doorgegaan, maar 
alleen met uiterste beperking van geluid. Dwz dat er geen publiek later in de 
nacht/ vroeg in de morgen naar huis zal gaan over de kermis. 
 
Als alternatief kan worden aangegeven aan exploitanten: bewaking OK, mits de 
kermis volgend jaar op het terrein van Boëms Jeu gehouden wordt en alles in 1 
keer bewaakt kan worden op een omheind terrein. Die ligging is daarbij ook 
rustiger omdat er geen publiek via kermisterrein naar huis zal hoeven gaan. 
 
Het hele kerkplein zal dit jaar weer voor de kermis gebruikt worden. De tent 
gaat 5 meter richting spoor, zodat de weg open blijft bij Boëms Jeu. Daar is 
overeenstemming over met de buurt; afgesproken is binnen 4 weken na de 
kermis weer bijeen te komen voor evaluatie. 
Na evaluatie bespreken we zsm de evaluatie in de Dorpsraad. 
 
Pieter neemt dit op met Wim Versleijen van de gemeente. 

 
• Putdeksel 

We hebben een putdeksel aangeboden gekregen die ihkv de kroning is 
gemaakt. Het is leuk deze in het dorp te plaatsen, maar wel hufterproof en zo 
dat er geen mensen in een gat kunnen vallen, dat zou ontstaan bij evt 
ontvreemding. Voorkeur: als dummy plaatsen, nu vast bij de gemeente 
aangeven. 
De gemeente bekijkt of deze veilig geplaatst kan worden. 

• Water Lisdodde 
Aan de bewoners is gevraagd ook te zorgen dat de gecreëerde ijsbaan aan de 
Lisdodde weer dicht gegooid wordt. Jan Gijsberts heeft aangegeven dit 
binnenkort een keer te doen. 

 
5. Besluitvorming gebruik Aan de Brug 
In 2005, na de herstart van Aan de Brug, is afgesproken dat de Dorpsraad geen huur 
hoeft te betalen voor gebruik van Aan de Brug, alleen consumpties. In plaats daarvan 
doen we een jaarlijkse bijdrage. Bestuur van Aan de Brug vraagt om bij andere, 
bijkomende vergaderingen wel huur te gaan betalen. Hiermee stemt de vergadering 
in. 
 
6. Invulling afsluiting vergadering juni 2013 
Rondleiding bij Peter van Dijck is nog niet mogelijk- is iets voor later. Graag willen we 
een keer komen kijken. 
Anton nodigt ons uit voor een activiteit bij hen met aansluitend BBQ. Op 12/6 zullen 
we om 19.00 uur beginnen met vergadering. Graag maken we vervolgens gebruik van 
het aanbod. 
 
12: Ingekomen/uitgaande stukken 
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• De Dorpsraad staat op de nieuwe site “mijnhorstaandemaas.nu”; een site van de 
krant. 

• Er is een uitnodiging binnengekomen voor een bijeenkomst op 30/5 voor 
bespreken GVVP. Het is belangrijk om aanwezig te zijn om om druk uit te 
blijven oefenen op het realiseren van een Oost-westverbinding en op een 
veilige situatie rond het spoor. Pieter kijkt na of hij aanwezig kan zijn. 

• Op 5/6 is er een avond voor alle verenigingen, vanuit de gemeente. Verwacht 
wordt dat gesproken wordt over aanpassing van subsidieverstrekking. Visie is 
dat verenigingen bij moeten dragen aan maatschappelijk nut. Dat zal een 
criterium kunnen worden mbt subsidieverstrekking. Om die reden is het 
belangrijk om aanwezig te zijn. Marco kijkt of hij aanwezig kan zijn. 

 
13: Mededelingen 

• Ellen en Marco zijn bij de notaris geweest om te kijken naar het oprichten van 
een stichting Evenementen en Activiteiten America, om activiteiten te kunnen 
organiseren binnen een stichtingsvorm, zonder hoofdelijk aansprakelijk te zijn.. 
(Ook Toos heeft de statuten bekeken.) De stichting is allereerst bedoeld voor de 
organisatoren van “knuffelbeer”. Als dat op zou houden, zal de stichting 
teruggegeven worden aan de Dorpsraad (door bestuurswisseling te melden), 
zodat de stichting gebruikt zal kunnen blijven worden. Oprichters zijn nu 
formeel de organisatoren van het festival Knuffelbeer. De oprichtingskosten van 
zo’n €550 worden door de Dorpsraad voor haar rekening genomen. 

• Gezamenlijke Nationale Collecte America zal 3-7 juni weer plaatsvinden. 
• Er is een Wij-proefdag geweest waar Marco en Ben wat verteld hebben over het 

Gezondheidscentrum en de Dorpsdagboeken. 
• Marco toont de aangeschafte vlaggen. 
• Pieter: kascontrole heeft plaatsgevonden en kas is over 2012 in orde bevonden. 

 
14: Rondvraag/Afsluiting. 

• Hay M vanuit de gemeentelijke werkgroep fiets- en wandelroutes: de kaarten zijn klaar. 
Routes worden dmv paaltjes aan elkaar “verknoopt”. In het dorp komt miv 1/6  een 
informatiebord bij de Jeu de Boule- baan. Ook komen er folders van de verschillende 
fietsroutes (die langs de horeca lopen). Er komt publiciteit in de pers. 

• Hay M heeft een vraag van bewoners Pastoor Jansenstraat-Lisdodde ivm parkeeroverlast, 
die de doorstroming van verkeer belemmert. Voorstel om de Pastoor Janssenstraat 
eenrichtingsverkeer te maken. Tip: dat bewoners dit zelf aankaarten bij de gemeente. 

• Hay M: er zijn bomen geplant in de singel bij de Sleutelbloem, die zijn afgezaagd, maar 
niet vervangen. Marco neemt contact op met Hans Hensen en neemt ook de vraag 
(weer) mee over vervanging van de boom bij de kiosk. 

• Hilske: Of iemand wil notuleren in afwezigheid van Ellen en Hilske op 12/6. Toos zal dit op 
zich nemen. 

• Marco: wie nog mogelijke deelnemers weet voor CPO- graag alert maken op het project. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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