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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Ruud Baltussen,  
Frank ten Doeschate, Pieter van den Homberg, Toos Tielen 
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels 
Gasten: Math van Rengs, Annemiek Verheijen,Jac Kleuskens, 
Lies de Swart, Patricia Vinclair, Geert Vogelzangs, Piet Swinkels 
Afwezig m.k.:  Hilske Janssen 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Pieter vd Homberg  

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Kermis Maken draaiboek Pieter Vlg. Verg.  
2 Buurkracht Melden dat er animo is Marco Zsm  
3 Verkeersmaatje Victor Evalueren effect Dorpsraad Vlg. Verg.  
4 Haag snoeien Past. 

Jeukenstraat 
Bewoners  attenderen Hay M. Zsm  

5      
6      
7      
8      
9      

 
1. Opening en berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze eerste vergadering in 
het nieuwe seizoen. 
 
2. Presentatie Buurkracht  
Patricia Vinclair geeft een presentatie over Buurkracht. Buurkracht is in initiatief van 
Enexis. Enexis is alleen netwerkbeheerder en zorgt niet voor de levering van energie, daar 
zorgen de energieleveranciers voor. Het project is ingezet door Enexis, om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen en om te kijken hoe de netten reageren op bijvoorbeeld 2-
richting verkeer bij installatie van zonnepanelen. Dit geïnitieerd door de aandeelhouders,  
gemeenten en provincies. De buurt c.q. dorp bepaalt hoe en wat er kan gebeuren aan 
besparing. Als eerste wordt er een plan van aanpak gemaakt, een buurtscan gemaakt en er 
wordt een voorbeeldwoning doorgerekend wat er qua besparing mogelijk is. Daarna wordt 
de buurt gemobiliseerd, door te flyeren, gepersonaliseerd op het dorp. Tevens wordt er een 
info-avond georganiseerd. 
Buurt vraagt zelf offertes aan, buurkracht heeft geen partners. Buurkracht ondersteunt en 
begeleidt, de eerder genoemde buurtscan en buurtadvies. Daarbij komt er een eigen 
pagina op buurkracht.nl. Via buurkracht.nl krijgt elke bewoner inzicht in zijn of haar eigen 
energieverbruik en dat van de buurt. Buurkrachtbuurten krijgen de slimme meter, versneld 
en gratis. Deze is voor zowel elektra als gas. 
Als volgende stap worden er werkgroepjes gevormd. Offertes aangevraagd en geëvalueerd, 
Buurkracht geeft daarbij ondersteuning. De werkgroepjes beslissen zelf welke aannemer 
gekozen wordt. 
Naast het bovenstaande worden ook besparingstips gegeven die geen geld kosten. In 
Limburg zijn nog niet veel Buurkrachtbuurten. Buurkrachtbuurten in wording zijn ’t Ven 
(Venlo), Wolder (Maastricht), Bieslang (Maastricht), Roerzicht (Roermond) en Vroendaal 
(Maastricht). Zie: www.energielabelatlas.nl en www.zonatlas. 
Om voor de mensen de investering te kunnen bekostigen heeft de provincie een 
energielening tegen een hele lage rente.  
De Dorpsraad komt er bij Patricia Vinclair op terug. Er is binnen de dorpsraad animo om dit 
op te starten. 
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http://www.energielabelatlas.nl/
http://www.zonatlas/


3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
4. Notulen vergadering 19-06-2014 
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist. 
Correctie Fietspad van Zwarte Plak naar Griendtsveen komt te vervallen (ipv Helenaveen). 
In de gaten houden of fanfare actie onderneemt om te zoeken naar een andere partij  om 
de braderie  over te nemen. Een mail sturen naar Marion Schreurs om hiernaar te 
informeren (Ellen). 
  
5. Dorpsradenoverleg 
Door wethouder van Rensch is aangegeven dat het college graag op bezoek wil komen bij de 
dorpsraden, maar dat ze op een andere manier willen gaan doen. Het college wil graag uitgenodigd 
worden en niet meer standaard op bezoek komen. Niet alleen langs komen voor kleine zaken die 
spelen, maar als er iets te bespreken is. Van tevoren een goede agenda hier voor opstellen. Verder 
geeft het college ook aan dat bij bepaalde zaken ook de belanghebbende wethouder alleen 
uitgenodigd kan worden. Mart en Gertie hebben daarnaast ook aangegeven om de dorpsraden 3 tot 4 
keer per jaar te willen bezoeken. 
Nadenken over een eenduidig systeem qua opzet van een dorpswebsite. 
Verzoek om met meerdere dorpsraden samen op te trekken m.b.t. overleg inzake de 
woningbouwvereniging.  
Daarnaast zijn er 2 presentaties gegeven vanuit de gemeente. Er zijn diverse initiatieven bij de 
diverse dorpen. Er komt komend jaar ook een leefbaarheidsonderzoek en de gemeente wil beter gaan 
communiceren met de inwoners. 
Diverse zorgtaken worden vanaf 2015 geregeld door de gemeente, daar zal nog uitvoerig over 
gecommuniceerd gaan worden de komende maanden. Er zijn daarvoor gebiedsteams ingericht om dit 
aan te sturen. Hierin zou de dorpsondersteuner ook ingezet kunnen worden, daarover zijn echter nog 
geen afspraken over gemaakt. 
 
6. Evaluatie Kermis 
Volgens Piet Swinkels is de kermis goed verlopen, weinig overlast. Er is 24 september evaluatie van 
de horeca met de bewoners.  
Marco heeft ook overleg gehad met horeca en gemeente ook over het mogelijk verplaatsen van de 
kermis naar het terrein achter Boëms Jeu. Ook de exploitanten zouden daar naar willen kijken. 
 
7. Mariapeel 
Plannen zijn voorlopig uitgesteld er komt in het najaar een info-avond.  
 
5. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 
* Gezondheidscentrum America 
Pieter van Wijk is aangesteld als kwartiermaker om instanties/instellingen te betrekken bij het 
Zorgcentrum.  
Er zijn al flinke stappen gemaakt qua vergunningen en bij de architect 
 
* De Kracht van America 
Alle zaken lopen, Kracht van America zal als werkgroep eindigen, allerlei zaken lopen nu. Er worden 
mogelijkheden bekeken om het een en ander onder te brengen als een coöperatie. 
18 september is er een Dorpsavond belegd van Samen Zorgen. 
 
* Diversen - Zomerupdate  
Er is een avond georganiseerd door de OVA, waarin diverse onderwerpen zijn besproken. Doel is om 
ondernemend America op de kaart te zetten. 
Binnenkort wordt er aan de Kabroekse Beek gewerkt aan het traject tussen Schiksedijk en Meterik. 
Dorpsraad America zal het Waterschap dmv een brief informeren naar mogelijkheden in het dorp. 
Vergunning Willems. Er zijn metingen gedaan door de gemeente, toename van 6 vrachtauto’s in 2010 
naar 83 vrachtauto’s in 2014. 1262 voertuigen in 2010, 33% meer voertuigen in 2014. Metingen in 
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uitgevoerd op de Nusseleinstraat. Dorpsraad maakt zich zorgen hierover, het verkeer neemt toe. Ook 
op de Wachtpostweg is veel vrachtverkeer. Zorgen vooral over het fietsverkeer van America richting 
station Horst-Sevenum. Op 1 oktober is er een avond in het kader van de Oost-Westverbinding in de 
gemeente. Dorpsraad America is van mening dat bij het verstrekken van vergunning, waar begrip 
voor is in het kader van ondernemerschap, de gemeente een verantwoordelijkheid heeft op het 
gebied van verkeersveiligheid. Hier zijn zij ook op aangesproken. 
De Hofweg is toe aan groot onderhoud, de drempels zoals ze nu zijn gaan verdwijnen en er komt op 
het gedeelte van de Hofweg 1 drempel minder terug. Tevens zou de weg optisch breder worden. Er 
zijn door bewoners van de Hofweg handtekeningen verzameld, men wil meer drempels en 
fietssuggestiestroken. Er is een gesprek geweest tussen gemeente en bewoners. Marco is daar bij 
aanwezig geweest. Gemeente heeft toegegeven dat er niet goed is gecommuniceerd met De 
Dorpsraad en de bewoners. Er zal binnenkort gereageerd worden door de gemeente.  
Problemen met groenonderhoud Lisdodde. 
Saarweg is geasfalteerd, buurt is tevreden. 
 
6. Ingekomen en uitgaande stukken 
- VKKL Vragenlijst die door Ruud is ingevuld. 
- VKKL, 22-11-14. Uitnodiging Plattelandsparlement. 
- Krimpconferentie VKKL landelijk, 04-10-14 
- Presentatie GVVP Verkeersstructuur Horst-Middenpeelweg, op 01-10-14 in Aan de Brug. Pieter gaat 
hier naar toe, dorpsraadleden zijn uitgenodigd. 
 
7. Mededelingen 
- Plannen van de vergaderdata 2015, er zullen data gekozen worden op woensdag midden 
in de maand. 
- Marco zal formeel gezien penningmeester worden, Pieter zal het uitvoerende werk doen. 
Bank is hier ook mee accoord gegaan. 
- Er komt een educatiecentrum en in de weekend kleine horeca aan de Lorbaan in de 
Heerepeel. 
 
8. Rondvraag/sluiting 
- Jac Kleuskens, vraag of er aandacht is voor de Beukenhaag aan de spoorlijn. Wordt door 
de bewoners zeer verschillend onderhouden. Enkele houden het heel goed bij, anderen 
doen er helemaal niets aan. Gemeente maait het gras ook niet. Er zijn indertijd afspraken 
gemaakt met de bewoners, waar zich enkele niet aan houden. Hay Mulders kijkt na welke 
afspraken er zijn gemaakt met bewoners en gemeente. Bij alle bewoners zal er een 
herinnering aan deze afspraken in de bus gedaan worden. 
 
 
 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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