
Verslag Vergadering Dorpsraad America 
met het College van B&W,  d.d. 09-10-2013 

 
Aanwezige leden: Marco Hesp,  Frank ten Doeschate, 
Chantal Versleijen, Wiel Berden, Toos Tielen, Geert 
Vogelzangs, Ruud Baltussen.  
Adviseurs: Bart Engels, Hay Mulders, Hay Engels, 
Gasten: Burgmeester Kees van Rooij, Wethouders Paul 
Driessen en Ger van Rensch, Gertie Peeters (gemeente), Ben 
van Essen, Herman van Elst (Hallo), Joep Sonnemans, Piet 
Swinkels, Lies de Swart, Sjaak Kleuskens, Jan van Dongen 
Afwezig m.k.:  Ellen Jacobs, Anton de Wit, Pieter van den 
Homberg, Hilske Janssen 
Afwezig z.k.: - 
Notulist: Toos Tielen 

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 Ellen Jacobs, Anton de Wit, Pieter van 
den Homberg en Hilske Janssen 
 
2. Vaststellen  agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Notulen vergadering 11-09-2013. 
Deze worden goedgekeurd. Nog enkele mededelingen n.a.v. de notulen: 
 
Wiel: Hij is bij de bijeenkomst geweest over de Peelvenen/Mariapeel. De plannen en 
het doel zijn het herstellen van het veengebied. Dit betekent dat sommige agrariërs 
grond kwijt gaan raken.  
 
Frank: Hij twijfelt of op de Saarweg de bovenste toplaag goed is aangelegd. Mocht 
uiteindelijk niet het gewenste resultaat zijn behaald dan moet dit direct met de 
gemeente kort gesloten worden. Zij hebben garantie van de wegenbouwer. 
 
Ger van Rensch: Ger stelde voor om bij de volgende vergadering met B&W ook de 
notulen van vorig jaar bij de agenda te voegen, zodat we kunnen zien of de afspraken 
nagekomen zijn. Dit is een goede suggestie. 
 
4. Verkeer en Veiligheid 
Om het knelpunt rond station Horst/Sevenum en een goede Oost/West-verbinding in Horst aan 
de Maas wordt er binnenkort gestart met een onderzoek. Dit is ook om het verkeer in Sevenum 
ontlasten. Het onderzoek zit nu nog in de offertefase. E.e.a. is ook afgesproken in het GVVP. 
Verwacht onderzoek in het voorjaar 2014. Het wordt een gedegen onderzoek, alle dorpsraden 
worden geconsulteerd. 
 
Gemeente heeft een gesprek gehad met Peter van Dijck mbt zijn bedrijf aan de Peelheideweg. 
Deze wil er alles aan doen om het verkeer via de Midden Peelweg te laten gaan. Ze hoeven niet 
door de bebouwde kom van America te komen. Als er iemand door het dorp komt is dat een 
verdwaalde chauffeur.  
 
Men heeft ook bij TomTom verzocht om de dorpskern te ontzien. Dit zal echter niet gebeuren. 
De wegen in het buitengebied worden allemaal 60 km. Deze aanpassing zal wel invloed gaan 
hebben op de TomTom’s i.v.m. de snelste route. Gemeente blijft het monitoren. 

DORPSRAAD 

AMERICA  
p/a E. Jacobs   

   
   

    
  

  



Deze week heeft de gemeente nog een gesprek met varkens- en mestverwerkingsbedrijf 
Willems over de verkeersstromen van en naar dit bedrijf. E.e.a. wordt nog kortgesloten met de 
Dorpsraad. 
 
Uit statistieken blijkt dat 80/85% bij verkeersovertredingen door de bewoners zelf wordt 
veroorzaakt. Met deze constatering is het probleem echter niet opgelost. 
Op site www.swov.nl kun je nakijken hoe metingen verricht worden en wat de landelijke 
maatregelen zijn op het gebied van verkeersveiligheid. 
 
Gemeente is ook bezig achterstallig onderhoud op te lossen. Inhaalslag van sober naar basis. 
Bij dit onderhoud nemen ze ook de verkeersmaatregelen mee waar nodig. Blijft daarna basis. 
 
Zwarte Plakweg hobbelt nog flink. Dit is ook al doorgegeven aan de gemeente.  
 
Spoorbaan 
Jan van Dongen: Jan heeft het gevoel dat er meer treinen door America komen. Hoe is de 
veiligheid m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen? 
Gemeente is met ProRail aan het bekijken wat voor transporten en hoe de rampbestrijding is.  
Zij hebben een rampenplan. De vraag is neemt het risico toe. Wij ontvangen nog info. 
 
Piet Swinkels: Belangrijk is het onderhoud van het spoor. Hij heeft in het verleden wel eens iets 
doorgegeven, maar het gaat allemaal moeizaam. 
Afgesproken dat als wij voortaan iets aan ProRail doorgeven/vragen, wij dit dan ook als CC 
(kopie) naar Paul Driessen (gemeente) sturen. 
 
Chantal: Misschien verstandig om voor de school een rampenplan te maken. Volgens Ger van 
Rensch moet op school een rampenplan aanwezig zijn. Chantal gaat dit navragen. 
 
Burgemeester: Hij geeft het advies aan dat het ook verstandig is een ontruiming te oefenen in 
het dorp met Aan de Brug. 
 
5. Wonen in America  
Volgens Wonen Limburg melden heel veel mensen zich af terwijl iedereen beweert dat er lange 
wachtrijen zijn. Zij hebben geen garantie dat over 10 jaar  in de kleine dorpen de huizen niet 
leeg komen te liggen. 
Op 22 oktober komt Wonen Limburg in een raadsbijeenkomst. Het is verstandig dat de 
dorpsraad dan ook aanwezig is. 
 
In het WOZOCO komen ook mensen die daar eigenlijk niet thuis horen. Jan van Dongen stelt 
voor dat WL contact opneemt met het Gezondheidscentrum en dat deze op die manier ook 
namen kan doorgeven. Deze mensen melden zich vaak niet zelf aan. Terwijl deze daar wel thuis 
horen. 
 
Johan Zeegers van B&B Onroerende Zaken is bezig met een CPO-project (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) aan de Lisdodde. Hij laat voor 1 november weten of dit doorgezet kan 
worden. Voor de Wouterstraat wordt het bestemmingsplan aangepast. Gebied is klaar om in 
ontwikkeling gebracht te worden voor woningbouw. Er zal nog nagevraagd worden bij 
Ruimtelijke Ordening wanneer er gebouwd kan worden op de Wouterstraat. Gertie geeft dit dan 
aan ons door. Lisdodde hoeft dus niet eerst vol te zijn.Misschien samen met Johan kortsluiten 
om iets in het Peelklokje te zetten. Zijn nog maar 3 gegadigden terwijl er 9 woningen kunnen 
komen. 
 
Wat betekent het voor het dorp, geen woningbouw? De burgemeester stelt voor om dit met het 
dorp bespreekbaar te maken tijdens een dorpsavond bijvoorbeeld. Benoem dan ook de mogelijk 
om in CPO of BIEB te bouwen. 
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6. De Kracht van America 
Ben van Essen geeft korte uitleg/status. 
Gezondheidscentrum van en voor het volk. Pionieren met participantenparticipatie. 
Met de cliëntenraad zijn er verschillende andere projecten bezocht zoals in Elsendorp en het 
Zorghuus in IJsselsteyn etc. 
 
Er is een dorpspanel van 40 personen en er is een enquête uitgebracht, wat kunnen we zelf. 
 
20 Dorpsdagboeken zijn het dorp in gegaan. Ingedeeld in 5 catagoriën: 
Jongeren/gezinnen/ouderen/school/senioren.  
216 bladzijden aan ideeën zijn teruggekomen. 
Thema’s zijn: Samen zorgen/ontmoeten/verbindingen/Peeldorp /opgroeien//brood op de 
plank(economische voorziening, horeca ,winkels) 
Er is veel goeds uitgekomen waar we trots op kunnen zijn.  
Er komt een rapportage waarin iedereen kan zien wat het allemaal heeft opgeleverd. Het dorp 
kan/moet hier dan projectmatig mee verder gaan. Op 18 december wordt hiervoor een avond 
georganiseerd, een dorpsmarkt. De uitkomsten uit die bijeenkomst worden ook meegenomen in 
het eindrapport. Het is de bedoeling dat er werkgroepen geformeerd gaan worden die dan 
verder aan de slag gaan. 
 
Vraag van Ger van Rensch of de dorpsraad ook prioriteitsgelden hierin gaat steken. 
Afhankelijk van de wensen en projecten die uit “De Kracht van America” komen zullen er vast 
prioriteitsgelden besteed gaan worden. 
 
De Dagopvang zal zelfstandig verder moeten. De vrijwilligers zijn wel enthousiast, maar de 
eindverantwoording nemen is nog moeilijk. 

 
Burgemeester zou graag verrast worden met wat de volgende keer in America zelf wordt 
gedaan. De rol van de gemeente op het gebied van leefbaarheid zal afnemen. Het zal meer 
teruggaan naar de eigen werkzaamheden. Er wordt gerekend op de participatie van de 
dorpsbewoners. 
 
7. Gezondheidscentrum America, Cliëntenraad 
Met de gemeente en de provincie positieve gesprekken gehad. Steun van gemeente 
voor een kwartiermaker.  
 
A.s. vrijdag (11okt.) is er een gesprek met mogelijke financiers.  
Het gaat er komen, maar men kan niet precies zeggen wanneer. Intenties met twee 
woningbouwverenigingen zijn niet doorgegaan. 
Verstandhouding met de gemeente is prima. Provincie wil bijdrage doen, omdat wij 
met iets nieuws bezig zijn. Wij zullen dus ook moeten laten zien dat dat uitkomt. 
 
Hardware: Mogelijke locaties zijn de speelplaats van de basisschool en de huidige 
huisartsenpraktijk. Het bestuur houdt beide locaties in beeld. De huidige 
huisartsenpraktijk heeft nu de voorkeur, maar ze willen nog niets definitief toezeggen. 
Men heeft alle vertrouwen dat het er komt. We willen een gebouw van en voor het 
dorp en we werken er hard aan.  
 
Software: Verbinden van de Zorgvraag en Zorgkracht. Dit is niet zo simpel. 
Het heeft veel langer geduurd dan verwacht, maar het gaat er komen.  
Organisatorisch is men heel ver. 
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8. Park de Peelbergen 
Ontwikkelingen: Er komt een groot Hippisch Centrum aan de Midden Peelweg tussen 
De Golfhorst en het Evenemententerrein. De gemeenteraad heeft 9 miljoen 
beschikbaar gesteld. Het Hippisch Centrum wordt samen met de provincie en 
particuliere investeerders opgezet en wordt in 3 fases aangelegd. Fase 1 begint zo 
spoedig mogelijk. Per fase wordt bekeken of de volgende fase opgepakt gaat worden. 
Er komt een nieuwe aansluiting op de Midden Peelweg.  
 
Toverland is bezig met een masterplan. Mogelijk komt er een hotel in de toekomst en 
zal er uitbreiding plaatsvinden richting de visvijver. Toverland heeft 7,5 hectare grond 
liggen en wil die op de lange termijn helemaal vol bouwen. De komende 3 jaar zal er 
niets nieuws komen, daarna weer wel. 
 
9. Lopende zaken 
 

• Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak 
Omhelst een paar projecten. Info avond is op 8 november bij De Golfhorst:  
Heidegebied De Zwarte Plak/uitzicht Zuringspeel/monument Rowwen Hèze, 
Vergunning is binnen. Financiële plaatje bijna rond. 

 
10. Mededelingen 
In de krant stond dat er mogelijk bezuinigd werd op de Kermis. Klopt dit?  
Exploitanten mogen voor een klein bedrag in de kleine dorpen staan en er zijn maximale prijzen 
afgesproken voor de kaartjes. De vraag is of het nog een taak van de gemeente is om dit te 
faciliteren. Gemeente moet helaas keuzes maken.  
De gemeente kan het niet/moeilijk in stand houden. De exploitanten vinden de kosten te hoog 
om op te bouwen. Misschien een andere dorpsattractie te overwegen. 
Er is bezorgdheid vanuit de dorpsraad.  
 
De dorpsraad heeft te maken met hoge huurkosten voor haar vergaderingen, mede door o.a. 
extra bijeenkomsten en dorpsavonden. Is er een mogelijkheid dat de gemeente iets meer 
bijdraagt? Het mag in principe niet uit de prioriteitsgelden. Misschien moet de regeling 
aangepast worden. Als het aan een project gekoppeld kan worden dan mag men het wel als 
prioriteitsgelden declareren. 
 
11. Rondvraag 
Lies de Swart: Tot hoe lang loopt de bijdrage voor de dagopvang, tot 01-01-2014? 
Synthese regelt nog de subsidie. Na verzelfstandiging zal de eigen bijdrage van € 3,00 
naar € 5,00 gaan voor de koffie en huur.  
Hoe dat hier concreet geregeld gaat worden kan de burgemeester nog niet zeggen.  
 
Wiel Berden: Hoe is het met de ontwikkeling m.b.t. de Kabroeksebeek, natuur en 
groen vanuit het Waterschap? Er zou nu een potje beschikbaar zijn “plan Maasgaard”. 
Via Joop de Hoon (Gemeenteraad en Waterschap) zal men hier navraag naar doen. 
 
Burgemeester Kees van Rooij bedankte Dorpsraad America voor de uitnodiging van 
deze vergadering en wees ons nog erop dat het een heel karwei is voor de gemeente 
om de begroting sluitend te krijgen. Maar de eerst genoten consumptie mag op 
rekening van de gemeente. Waarvoor dank. 
 
12. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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