Verslag Vergadering Dorpsraad America, d.d. 18-03-2015
DORPSRAAD AMERICA
p/a E. Jacobs
Zwarte Plakweg 81
5966 RJ America
Tel.:077 464 2041
dorpsraad@americaweb.nl

Nr Onderwerp/besluit
1 Bestemmingsplan
buitengebied
2
3
4
5

Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Hilske Janssen,
Frank ten Doeschate,
Adviseurs: Hay Mulders, Mariet Roelofs, Hay Engels
Gasten: Annemiek Verheijen, Piet Swinkels, Sjaak Kleuskens,
Afwezig m.k.: Pieter van den Homberg, Ruud Baltussen, Toos
Tielen,
Afwezig z.k.:
Notulist: Hilske Janssen
Actie
Reactie doorgeven en kenbaar maken

Wie
DR

Gereed
13-04-15

V

1. Opening en berichten van verhindering
Pieter, Ruud en Toos hebben zich afgemeld.
2a. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld; agendapunt Fietspad Hoebertweg wordt vooraan ingevoegd.
2b. Fietspad Hoebertweg.
Per brief reageerde B&W: voor een besluit ontbreekt nog cijfermatig materiaal over het
aantal fietsers die deze weg gebruiken. Vandaar dat er op 2 punten tellingen worden
gedaan. Belangrijke bezwaren van dorpsraadsleden:
- Er wordt gekeken naar het huidige gebruik, maar er zijn veel mensen die momenteel
er niet over denken om gebruik te maken van deze route per fiets.
- Daarnaast ontbreken kaders en is men bang dat er bij welke uitkomst dan ook per
definitie aangegeven zal worden dat “er te weinig gebruik van wordt gemaakt”.
- Men is benieuwd op welke tijdstippen en op welke locaties de tellingen zullen worden
verricht.
- Er zijn verschillende ideeën over welke locatie het meest geschikt zou zijn.
Mbt fotomateriaal in de krant: aangegeven wordt dat er steeds op een rustig moment is
gefotografeerd, waarop men niet kan zien hoe de daadwerkelijke situatie is.
Ideeën van de werkgroep:
- Betrekken van ondernemers uit eigen dorp en recreanten vanuit bv Limburgse Peel en
Meerdal.
- Daarnaast denkt men dat het goed is om aan te sluiten op de Greenbikelane
(fietssnelweg) die van Venlo tot aan station Horst-Sevenum loopt.
De werkgroep gaat volgende week naar de vergadering van de OVA. In het Peelklokje
wordt een toelichting geschreven. Volgende maand in de Dorpsraadvergadering van 15
april wordt het thema “Verkeer” besproken en zal de werkgroep aanwezig zijn.
3. Mededelingen
− De ANBI-status van de dorpsraad is beëindigd bij de belastingdienst.
− Er doen 17 fondsen mee met de GNCA. Er wordt bekeken wie de begeleidende brief in
het Pools kan vertalen.
− Op 25 maart evalueren de vrijwilligers van de Groengroepen het onderhoud van de
diverse straten en pleinen (12) en de kompoorten (10).
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4. Verslag dorpsraadvergadering 11-02-2015
Verslag is goedgekeurd met dank aan de notulist.
Opmerkingen:
− Er is nog geen ontwerp/offerte van de beachvlaggen ontvangen. Frank belt Chantal
hier over.
− Mbt het logo van America dàt Stiët: in het woord America hoort geen accent.
− Jaarverslag zal Marco op de site van America zetten; met als doel de informatie meer
naar buiten te brengen.
5. Update Werkgroepen Dorpskracht
De voorzitter heeft een update verstuurd met de stand van zaken.
* Samen Zorgen
Op 31 maart zal Dorpscoöperatie America U.A. opgericht worden door ondertekening van
de statuten. Er zijn momenteel 4 bestuursleden. Uitbreiding is zeer wenselijk.
Vervoer In America en Dorpsdagvoorziening De Huiskamer zijn de eerste initiatieven die
onder deze coöperatie zullen gaan werken.
De werkgroep Samen Zorgen oriënteert zich op haar toekomstige rol. De Americanen die in
deze werkgroep meedenken zijn van bijzondere waarde; onder andere door hun
zorgachtergrond.
De aanvraag voor € 1.000,00 prioriteitsgeld is geaccordeerd door de Dorpsraad en is
verstuurd naar de gemeente.
* Brood op de plank
Er is een officiële evenementenvergunning aangevraagd voor de Open Bedrijvendag op
zondag 26 april, omdat een melding onvoldoende was.
* Bouwen in America
Over 1½ week bespreekt het College van B&W het voorstel om bouwen aan de
Wouterstraat mogelijk te maken. De beleidsmedewerkers van afdeling Ruimtelijke
Ordening en Economie, Gebiedsontwikkeling en Beheer hebben hiervoor een positief advies
geschreven. Besloten moet worden of er een bestemmingsplanwijzigingen gemaakt mag
worden. Aansluitend zal de Commissie Ruimte en de gemeenteraad het plan bespreken.
Op het terrein is er maximaal ruimte voor 72 woningen, hetgeen overcapaciteit zou
betekenen t.a.v. de woningbehoefte tot 2020. Vandaar dat met maximaal 40 wordt gestart.
M.b.t. huurwoningen wordt in het rapport “Sociale huurwoningen op kernniveau” over
woningbouw zelfs afgeraden om te bouwen.
In het rapport wordt ook aangegeven dat inwoners van America vaak kiezen voor
woningen elders. Er wordt duidelijk aangegeven in de vergadering dat dit door het nietvrijkomen van huurwoningen komt en door het in de verkoop zetten van huurwoningen. Er
is ook geen mogelijkheid om in America geschikte woonruimte te vinden!
Opnieuw is er ook bevreemding dat er in een bejaardenwoning iemand van 50 jaar komt te
wonen en dat woningen van Wonen Limburg veel te lang te koop staan en niet terug in de
verhuur gaan, zoals ze zelf hebben aangegeven.
Er is besloten, nadat grondmonsters genomen zijn, dat de gemeente op de Lisdodde 2½
meter zand af zal graven om de grond bouwrijp te kunnen maken.
* Opgroeien (Jeugdoverleg)
Diverse jeugdverenigingen zijn samen met de school druk bezig om een leuke dag te
organiseren voor de Koningsspelen op vrijdag 24 april.
* Vervoer in America
De werkgroep zoekt nog chauffeurs om alles goed georganiseerd te krijgen.

-2-

De financiële afspraken zijn t.o.v. de vorige keer weer wat vereenvoudigd en voor de
gebruikers verbeterd. De onlangs verkregen financiële bijdrage van de provincie maken
deze vorm van vervoer mogelijk voor Americanen.
* Buurkracht America
Vorige week is er een succesvolle avond gehouden met veel belangstellenden en veel
deelnemers. Tot 28 maart kan men zich nog aanmelden voor één of meerdere projecten.
Hay vraagt naar de foto’s t.b.v. een stukje voor de Kleine Kernen Krant. Deze zijn via de
Americaweb te downloaden.
* Verfraaien Kabroeksebeek
Het College is positief over de plannen en heeft ook € 10.000 beschikbaar gesteld voor de
werkzaamheden. Nu is het nog afwachten wat het Waterschap doet.
6. Lopende zaken, actuele zaken, zoals:
* Gezondheidscentrum America
Het voorontwerp voldoet aan het Programma van Eisen.
Er is gemeentelijke subsidie voor o.a. het opzetten van een ruilbibliotheek. Deze wordt alvast
opgestart en tijdelijk in Aan de Brug gehuisvest. Voor beheer wordt gedacht aan en gesproken met
de vrijwilligers en bezoekers van de Dorpsdagvoorziening.
Eind april is er een afsluitende bijeenkomst van het co-creatieteam.
7. Evaluatie Balgooien
Het Balgooien is in het algemeen goed verlopen.
Er was een grote afstand tussen het eerste en de tweede adres. Eén gezin kwam te laat bij het
tweede adres. Daar begonnen ze helaas iets te snel met balgooien. De bewoners van het derde adres
waren niet op tijd thuis, waardoor de route even aangepast moest worden.
8. Ingekomen en uitgaande stukken
− Marco is aanwezig geweest bij een eerste bijeenkomst “Peeltroeven”. Hij heeft nogmaals
geopperd om een fietspad tussen de Griendtsveenseweg en Zwarte Plakweg te realiseren. Hier
werd positief op gereageerd.
− Prioriteitsgeldenaanvraag t.b.v. de speelplaats bij de school is herzien aan aangevraagd bij de
gemeente. Voorwaarde is dat de speelplaats ook buiten schooltijden toegankelijk is.
− Bestemmingsplanwijziging buitengebied: Op 13 april is er een Dorpsradenoverleg waarin het
e.e.a. wordt toegelicht. Reageren kan tot uiterlijk 24 april.
Ellen heeft het stuk bekeken en geeft aan dat er “niet veel spannends” voor America in staat.
Aangegeven wordt wel dat er veel te veel regelgeving is voor stoppende agrarische bedrijven en
verkoop van de woningen met stallen. Momenteel worden kopers veelal gedwongen om veel
opstallen af te breken (vaak incl. asbest). Hierdoor kunnen (oudere) mensen met een gestopt
bedrijf niet verkopen en nieuwe inwoners zien af van wonen in ons buitengebied.
− Ellen geeft aan welke nagekomen ingekomen stukken er zijn.
− Hay geeft aan dat hij, tijdens de dorpsraadvergadering met het College en de verenigingen,
informatie zal geven over zijn functie en de werkgroepen waar hij bij betrokken is.
− Ook de voetbalclub zal een presentatie geven en Jan van Dongen waarschijnlijk ook namens
Gezondheidscentrum America.
9. Rondvraag/sluiting
− Marco geeft aan dat mestverwerker Willems kijkt naar het aanleggen van een wachtplek voor
vrachtwagens voor de weegbrug. Een nieuwe vergunning is aangevraagd voor het
milieuneutraal veranderen van de inrichting, het bouwen van een opslagloods (voor de vaste
meststoffen) en drie mestsilo’s voor het bedrijf aan de Hoebertweg.
− Er worden zorgen geuit over de consequenties van de werkzaamheden aan de Betuwelijn.
Vrachtwagens rijden op verzoek van Willems nu om over de Graafsebosweg. Zij gaan bij de
Reindonkerweg het spoor over om de kern van America te vermijden. Er is zorg dat
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vrachtwagens op de Hoebertweg komen te staan die wachten voor de overgang als er meer
gebruik van het spoor wordt gemaakt. Dat is zeer zorgelijk voor de verkeersveiligheid.
Ook maken we ons nog steeds zorgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen en het
toegenomen goederenvervoer over het spoor. We zullen over beide thema’s volgende maand
vragen stellen aan B&W.
In 2016 bestaat de parochie America 125 jaar. Maar de parochie bestaat formeel eigenlijk niet
meer. Er is al bebouwing in America vanaf 1850. Werkgroep Oud America wil aan het jubileum
in 2016 aandacht besteden.
Op 7 juni wordt er een Kindermarkt bij het Peelmuseum gehouden.
De nieuwe uitbater van De Spar heeft veel ideeën omtrent acties/voorzieningen en zal daar
binnenkort mee naar buiten komen.
Idee: maaltijden laten bezorgen door vrijwilligers van de vervoersdienst.
De gemeente is bezig met accommodatiebeleid van verenigingen (zie mail 18 januari). Hier
moeten verenigingen alert op zijn.

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
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