
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 21-4 2022 
 
Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Patrick van ’t Hooft (secr.), Robert Timmermans 

(penn), Jan Schaareman, Martien Rutten, Piet Delissen, Yvonne Truijen (Vorkmeer), 

Ruud Delissen, Moniek Gommans (vanaf 20.15), Odilia Rens (vanaf 21.15) 

 

1. Opening en welkom door Resie 
 
2. Nieuwe dorpsondersteuner Dana van de Rieth stelt zich voor 
Dana is dorpsondersteuner maar doet ook De Hoeskamer (voorheen deden twee 
mensen dat). Ze wordt goed ingewerkt door voorganger Jacqueline. ‘Het bevalt tot nu 
toe heel goed’. Zal ook bij de Verenigingsmarkt (‘Egchel ontmoet Egchel’) zijn. 
 
3. Toekomst IKC De Kemp 
Directeur Nicole Litjens praat ons bij. School verwacht komende jaren stabiel op 
ongeveer 150 kinderen te blijven. Meest acute korte-termijnproblemen weliswaar 
opgelost (plaatsgebrek, uitrusting klassen), maar ruimtegebrek blijft: hal en kantoor 
boven worden gebruikt voor lessen. En gebouw (uit 1957) op tal van punten niet van 
deze tijd (toiletten, ventilatie e.d.)  
In eerdere plannen gemeente staat Egchel hoog op de prioriteitenlijst, maar andere 
scholen dreigen ‘voor te kruipen’. Nicole heeft indruk dat gemeente denkt dat Egchel 
met verleende ‘noodhulp’ wel even vooruit kan. Nee: snel duidelijkheid nodig over 
structurele oplossing: verbouw of nieuwbouw.   
Wat kan DO doen? DO besluiten i.o.m. Nicole: 
a) Snel na benoeming nieuwe onderwijswethouder: hem/haar uitnodigen om 
Egchelse zaak te bepleiten.  
b) Duidelijk krijgen wat inwoners Egchel willen met school. Kan onderdeel zijn van de 
geplande Woonavond op 5 oktober (zie verderop in notulen) 
Nicole zal verder na de meivakantie het (enige tijd inactieve) ouderpanel activeren. 
 
4. Terugblik Verkeersavond 
Geslaagde bijenkomst (ongeveer 40 aanwezigen). Gemeente erkent te hoge 
snelheden, ook na herinrichting wegen die die snelheid juist lager had moeten 
houden. Positief ook: er is een werkgroep uit ontstaan die samen met gemeente kijkt 
naar maatregelen/acties die de snelheid verder omlaag moeten brengen. Daardoor 
wordt mogelijk ook sluipverkeer enigszins ontmoedigd. Patrick vraagt PPT-
presentatie op voor werkgroep 
 
5. Mededelingen en post 
Johan is volgens de statuten toe aan herbenoeming voor een periode van vijf jaar. 
Hij wordt unaniem herkozen.  
Belangrijkste ingekomen post: 
- Gezamenlijk Dorpsoverleg: wie namens Egchel bereidt bijeenkomst met Raad (8-
10) voor? Resie meldt zich aan.  
- Gezamenlijk Dorpsoverleg: vervolgbijeenkomst Communicatie 19 mei. Jan en 
Martien kunnen beiden niet. Patrick geeft het door.  
- (aanvulling Patrick, in vergadering vergeten te melden:  
Zaterdag 18 juni – 9.30-13.30, Grashoek: bijeenkomst Dorpsoverleggen met nieuwe 
college. Elk dorp mag drie personen sturen. Meer info vanuit gez.DO volgt.  



- Uitnodiging presentatie rapport toekomst Kerken en Gebedshuizen (vrijdag 13 mei, 
14-17u Kerkeböske) 
- Correspondentie met gemeente/Arno Linssen over omgeploegd deel Ommetje bij 
Karissendijk. Piet neemt contact op met eigenaar perceel. Gemeente wil desnoods 
meter erbij kopen (bovenop de 2,5m brede singel/bomenstrip die ze al heeft) 
 
6. Notulen vorige vergadering  
a) inhoudelijk geen opmerkingen 
b) actiepunten & overige follow-ups n.a.v. notulen: 
- Nieuwe werkgroep Wonen is gestart (Ruud Delissen, Peter Hanssen, Robert 
Delissen, Yvonne denkt ook mee). Werkgroep gaat grote woonavond organiseren op 
5 oktober om behoeftes te inventariseren, ideeën te delen en op te halen. 
- Verenigingsmarkt/Egchel ontmoet Egchel 22-10: Veel aanmeldingen. Resie zoekt 
nog hulp bij organisatie. Rabobank en Windparkfonds leveren financiële bijdrage. 
Suggestie: ook subsidieverzoek indienen bij gemeente. 
- Plan De Kemp: zal ook op markt aanwezig zijn. (Vooral) Moniek en Sabine Zeelen 
zijn bezig met draagvlak: gesprekken bij gemeente, school en diverse verenigingen. 
Constructief contact ook met Egopop. Binnenkort eerste plan op papier. 
- Oude films Egchel: Resie heeft een extra usb stick afgegeven bij Christel Hilkens, 
er zijn nog wat films te kopiëren. 
- Nieuwe website: work in progress. 
- Egchel 75 jaar. Nog niet veel actie. Ruud heeft wel eerste contact gelegd met Henk 
Thiesen. 
- Gebruik ‘verscholen’ grasveldje achter trapveldje bij ’t Erf: geen haast, doorschuiven 
tot agenda het toelaat. 
 
7. Fusiebesprekingen SV Egchel - SV Panningen / rol DO 
DO besluit om ondersteuningsbrief vóór locatie Egchel op te stellen. Aanwezigen 
komen met diverse argumenten. Afspraak: Patrick stuurt mail rond aan allen om 
zoveel argumenten toegestuurd te krijgen, verzamelt ze en stelt concepttekst op. Hij 
zal ook bij SV Egchel navragen hoeveel haast hierbij is. 
 
8. Financiën (Robert) 

Geen vragen n.a.v. toegestuurde financiële kwartaalcijfers 

Brief gemeente: nieuwe ‘maatwerksubsidie’ Dorpsoverleg bedraagt €3.200. Daarvan 

gaat ruwweg 40% op aan reguliere vergaderkosten. Rest is o.m. voor grotere 

bijeenkomsten zoals Verkeersavond. 

 

9. Kermis 10-13 juni 

Weinig te melden. Resie heeft afspraak staan met Piet Ebisch. 

 

10. Rondvraag 

Piet meldt zich binnenkort om twee man te vragen voor klein onderhoud Ommetje. 

Groot onderhoud is geregeld.  

 

11. Vastellen volgende vergaderingen; kunnen we een jaarplanning maken? 

Patrick stuurt een mail rond met datumvoorstellen. 
  

 


