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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Hilske Janssen, 
Frank ten Doeschate, Pieter van den Homberg, Ruud Baltussen, 
Toos Tielen. 
Adviseurs: Hay Mulders, Mariet Roelofs, Hay Engels 
Gasten: Burgemeester Kees van Rooij, Wethouders Ger van 
Rensch en Paul Driessen, Gerdientje Langkamp (gebiedsteam 
Peel) en Relatiebeheerder Gertie Peeters. En verder ook vele 
vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen en enkele 
toehoorders. 
Aanwezige verenigingen: AVOC, AVV America, De 
Paardevrienden, Dorpscoöperatie America, Dorpsondersteuner 
Dorpsraad America, Eetpunt America, Gezamanlijke Nationale 
Collectes America, Gezondheidscentrum America, Jong Nederland 
America, KBO, Kerkbestuur, Kinderopvang Het Nest, MV St. 
Caecilia, OJC Cartouche, OVA, PDV de Valk, Peelmuseum, Stg. 
Aan de Brug, Stg. Gemeenschapshuis America, SV Oxalis, 
Toneelvereniging De Vrije Spelers, Vervoer in America, VKKL, 
Vrouwenbeweging, Werkgroep Fietspad Hoebertweg, Werkgroep 
Oud America, Zangkoren. Totaal 45 aanwezigen. 
Afwezig m.k.:  Zonnebloem, de Golfhorst, Basisschool de 
Wouter 
Notulist: Ellen Jacobs 
 

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Spoorwegovergang Verstrekken cijfersmateriaal Gemeente z.s.m.  
2 Verkeer Hoebertweg Verstrekken cijfermateriaal (tellingen) Gemeente z.s.m.  
3 Graafsebosweg Wegkanten bijwerken Gemeente z.s.m. v 
4 Woningbouw Wouterstraat Besluitvorming Gemeente HadM 

Besluitvorming Provincie Limburg 
Gemeenteraad 
Provincie 

z.s.m. 
z.s.m. 

 

 
Welkom 
 
01.  Opening en berichten van verhindering  
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van De Zonnebloem, de Golfhorst en Basisschool de 
Wouter. 
 
02.  Vaststellen agenda 
De mogelijkheid wordt geboden om gebruik te maken van de zeepkist op het einde van de avond. 
 
03.  Mededelingen 
Wijzigingen in verenigingslijst en activiteitenoverzicht graag digitaal doorgeven aan Hay Mulders. 
 
Vragen aan het College van B&W 
 
04.  Verkeer 
- Verkeerssituatie/problematiek spoorwegovergang Horst-Sevenum  
   en het toenemende goederenvervoer over spoorlijn (veiligheid) 
- Hoebertweg/ Nusseleinstraat, Verkeersveiligheid 
- Vrachtwagens bij op rijbaan bij varkens/mestverwerkingsbedrijf 
- Burgerinitiatief voor fietspad, met ± 1.000 handtekeningen 
 
Wat is de status? Wethouder Driessen geeft een toelichting:  
Er wordt de komende jaren (t/m 2022) gewerkt aan een derde spoorlijn op de Betuweroute tussen 
Zevenaar en Oberhausen. Veel treinverkeer wordt in deze jaren omgeleid via de Brabantroute, door 
America dus. Deze situatie moeten we aanvaarden en kunnen we niet tegenhouden. De bezorgdheid is 
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met de overige aangrenzende gemeenten geuit aan minister Mansveld. Vanaf 20 april zal de toename 
starten, er is bijzondere aandacht voor om de overlast maximaal te beperken. Het aantal 
goederentreinen met gevaarlijke stoffen is eerder met drie kwart afgenomen. Het aantal ketelwagons is 
van 7600 naar 2100 afgenomen, maar dit kan nu weer wat toenemen.  
 
Op bepaalde momenten zal de spoorwegovergang bij Station Horst-Sevenum een half uur per uur dicht 
zijn. Hier wordt met nadruk naar gekeken. Met Prorail is de gemeente in gesprek om te kijken of de 
spoorwegbomen langer open kunnen. De dorpsraad zal van de gemeente cijfers ontvangen omtrent 
deze zaak. De gemeente ziet de problematiek wel degelijk en zal zich hard maken om de overlast zo 
min mogelijk te laten zijn. De geluidsoverlast wordt hierin ook mee genomen. 
Hilske merkt op dat door de lange sluitingstijd aan de Stationsstraat de andere spoorwegovergang 
(Reindonkerweg) meer gebruikt wordt. Dit levert ook weer meer gevaar op voor de nu aangewezen 
fietsroute. Dit pleit extra voor een vrij liggend fietspad aan de Spoorweg/Hoebertweg. Wethouder 
Driessen merkt verder op dat het meeste goederenvervoer in de nachtelijke uren plaats gaat vinden. 
 
Er is een burgerinitiatief geweest om handtekeningen te verzamelen voor aanleg van een fietspad naast 
de Hoebertweg. Wethouder Driessen geeft aan dat de handtekeningen (± 1000) in goede orde zijn 
ontvangen en in combinatie met andere zaken, zoals de verkeersveiligheid bij varkens- en 
mestverwerkingsbedrijf Willems, in behandeling zijn. De wethouder geeft aan dat er deze zomer een 
terugkoppeling komt, nu worden er verkeerstellingen gehouden. Hier worden we van op de hoogte 
gehouden. 
 
Mart Derks geeft aan dat de Graafsebosweg maar aan een kant is opgevuld is met gravel en de andere 
kant niet. Dit levert erg gevaarlijke situaties op voor de fietsers, mede doordat de Graafsebosweg nu ook 
gebruikt wordt als route voor de mestvrachtwagens. De gemeente gaat dit verder bekijken en oppakken. 
 
05.  Wonen 
- Huur en Koop (bouwen) in America 
De problemen omtrent bouwen/huren zijn bekend bij de gemeente. De Lisdodde is in ontwikkeling en 
daar wordt binnenkort gebouwd. Voor de Wouterstraat zijn ook kandidaten die daar willen bouwen. 
Wethouder Driessen geeft aan dat er een plan uitgewerkt is door het College dat er ruimte is aan de 
Wouterstraat voor uitbreiding. Het college heeft groen licht gegeven om daar te gaan bouwen. Nu gaat 
alles de bestemmingsplanprocedure in. De provincie en de raad moeten er uiteindelijk ook nog over 
beslissen, maar dit zou wel goed komen.  
 
De voorzitter stelt dat dit gaat om koopwoningen, maar hoe zit het met de huurwoningen?  Wethouder 
Vostermans is in gesprek met de woningcorporaties om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De behoefte 
zullen in beeld gebracht moeten worden en daar is de hulp van de dorpsraad voor nodig.  Wethouder 
Driessen geeft aan dat wethouder Vostermans in gesprek is om te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn 
voor de zogenaamde Neptuneswoningen. Burgemeester Van Rooij vult aan dat er ook bekeken gaat 
worden of er in de private sfeer mogelijkheden zijn om woningen te gaan verhuren, dit is echter nog een 
prille ontwikkeling. De burgemeester geeft aan dat als er zich situaties voordoen, er het beste contact 
opgenomen kan worden met wethouder Vostermans, deze is de portefeuillehouder. 
 
Wat doen we o.a. in America? 
 
06.  De Kracht van America   
Marco geeft een presentatie over de Kracht van America, de volgende werkgroepen actief zijn bezig 
voor America: Samen Zorgen, Prettig Wonen / Bouwen in America, Opgroeien (Jeugdoverleg), Brood op 
de plank (America dát stiët), Vervoer in America en Buurkracht America. 
 
07.  Groengroepen 
- Kabroeksebeek 
Kabroeksebeek staat al jaren op de agenda, de gemeente staat hier positief tegenover en geeft aan dat 
er gesprekken zijn met het Waterschap. 
Verder geeft de voorzitter aan dat we erg trots mogen zijn op al die vrijwilligers die het groen in het eigen 
straat mooi op orde houden.  
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“Zeepkist” presentaties 
 
08.  Voetbalvereniging 
Peter Hesp geeft een toelichting; de voetbalvereniging is een van de oudste verenigingen van America 
en telt zo’n 300 leden. Doordat de vereniging zo oud is zijn ook de accommodatie en velden sterk 
verouderd. Tien jaar geleden zijn ze gaan kijken of er een samenwerking met andere verenigingen 
mogelijk was. Stichting America in Beweging (Club van de Toekomst) heeft het niet gehaald. Twee jaar 
geleden is er gekeken, samen met de korfbal- en tennisvereniging, om een samenwerking aan te gaan,  
voor bestuurlijke samenwerking en een nieuwe accommodatie. Helaas was de korfbalclub toen ook al 
bezig met een fusie elders.  
Vorig jaar is bekeken wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met Meterik. Vanaf het begin is er 
een klik ontstaan. De besturen van America en Meterik werken nu al optimaal samen en willen graag 
samen verder op één sportpark gelegen tussen America en Meterik. Ook andere verenigingen worden 
hierbij betrokken, zoals de tennisvereniging. Ook de korfbalvereniging kan hier uiteraard bij aansluiten. 
De leden van de voetbalclub zijn al ingelicht over de plannen. Als er andere verenigingen zijn die met dit 
plan willen meeliften, dan zijn die van harte welkom om aan te sluiten. Wethouder van Rensch geeft aan 
dat er op 27 juni een brede discussiedag is over het accommodatiebeleid van de hele gemeente Horst 
aan de Maas samen met de inwoners. Dan worden de kansen en ontwikkelingen besproken en 
bekeken. De mogelijkheden worden daarna pas bekeken. Er is zeker een jaar nodig om goede 
beslissingen te gaan nemen. 
  
09.  Korfbalvereniging 
Marieke van Asten presenteert als voorzitter SV Oxalis, de nieuwe fusievereniging tussen Horst, 
America ,Meterik en Hegelsom. SV Oxalis telt zo’n 175 leden met een bestuur van 7 leden. Ze hebben 
een tijdelijke huisvestiging op het sportpark van Wittenhorst en voeren diverse acties in de dorpen om 
hun gezicht in de dorpen te laten zien. De fusie is als heel prettig ervaren. Ze hebben heel veel van 
elkaar geleerd, een fusie is een heel lang durend proces om stukken goed geregeld te krijgen. Naar de 
toekomst toe is de korfbalvereniging heel positief, het enige wat speelt is dat ze een tijdelijke 
accommodatie hebben en ze zijn aan het kijken waar ze zich straks definitief kunnen vestigen. 
 
10.  Dorpsondersteuner Hay Mulders  
o.a. over Gezondheidscentrum en Dorpscoöperatie 
Hay geeft een uitleg wat het begrip dorpsondersteuner inhoudt. Hay staat in dienst van het GCA voor 8 
uur per week en geeft een omschrijving van wat er zoal bij een dorpsondersteuner binnenkomt. Een 
dorpsondersteuner is een laagdrempelig intermediair tussen professionals in de zorg en de zorgvrager in 
het dorp. De dorpsondersteuner gaat dan op zoek naar een oplossing samen met de zorgvrager.  
 
De dorpsondersteuner heeft overleg met diverse professionele instanties, zoals: Praktijk ondersteuner 
huisarts, Gebiedsteam Peel, de gemeente (afd. Samenleving), de provincie, Wonen Limburg, Zorgroep, 
Proteion, GCA, klankbordgroep, Basisschool, vluchtelingenwerk. Verder heeft hij overleg met diverse 
vrijwilligers en besturen van diverse organisaties in het dorp (Dorpsraad, Dorpsdagvoorziening, Ruilbieb, 
Eetpunt, Aan de Brug, KBO), verenigingen (Carnavalsvereniging, Boerenbruiloftcomité en Jeugdcomité 
om wellicht bestuurlijk te gaan samenwerken). Verder heeft Hay veel contact met collega 
dorpsondersteuners. De mensen vinden steeds meer de weg naar de dorpsondersteuner -ook met 
individuele hulpvragen. 
 
De Kracht van America; er zijn een aantal thema’s waar Hay bij betrokken is, namelijk: Samen Zorgen, 
Ontmoeten, Verbinden, Opgroeien en Brood op de plank. Dorpsdagvoorziening De huiskamer heeft nu 
een uitbreiding naar 2 dagdelen. Vrijwilligers organiseren dit al 15 jaar .Er was een dringende behoefte 
om de Dorpsdagvoorziening ergens bestuurlijk onder te brengen. Dit zal nu onder de net opgerichte 
Dorpscoöperatie America gaan vallen. De werkgroep Vervoer valt ook onder de Dorpscoöperatie en de 
wensauto gaat per 1 mei echt rijden. 
Het gezondheidscentrum heeft nu een go-situatie, het voorlopig ontwerp voor de huurders/participanten 
is gereed. Op vrijdag 17 april zal de feestelijke ondertekening van de huurcontracten plaatsvinden. Er is 
een afrondende fase voor de bouwcoördinator. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door steun van het 
dorp, gemeente en de provincie. 
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Afsluiting 
 
11.  Rondvraag 
Burgemeester Van Rooij geeft aan dat America inderdaad bruist en vol ideeën zit. “Ga vooral zo door 
met ontwikkelen”. De gemeente krijgt ook steeds meer een andere rol. Door de bezuinigingen die er 
plaatsvinden, is het goed dat het dorp zich blijft ontwikkelen. De zorgende rol van de gemeente die de 
regie pakt is voorbij, de gemeente gaat meer naast de dorpen staan en samen kijken wat er nodig is. 
Wethouder van Rensch geeft aan dat er een leefbaarheidsonderzoek onder de bewoners wordt 
gehouden, zoals dit ook in 2009 gehouden is. Invullen dus. 
 
Miranda Swinkels bedankt de gemeente voor het upgraden van de gymzaal.  
Kunnen maatschappelijke stages weer ingezet worden, want dit is nu helaas afgeschaft.  
De burgemeester bedankt een ieder voor zijn actieve inbreng in de vergadering. 
 
12.  Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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