
DORPSOVERLEG EGCHEL 
 

 
Agenda voor de vergadering van het Dorpsoverleg Egchel  
op dinsdag 20 april  2021, 19u30. 
De vergadering is online via MS Teams. 
 
Uitgenodigd: Resie Kempen (vrz.), Patrick van ’t Hooft (secr.), Robert Timmermans (penn.), 
Jan Schaareman, Johan Findhammer, Martien Rutten, Piet Delissen,  
Wie Naus, Moniek Gommans, Vivian Moonen en Yvonne Truijen (Vorkmeer). 
 
Openbare uitnodiging op Facebook en Egchel.net 
 
Agenda   
 
 
1. Opening + eventuele aanvullingen op de agenda 
          
2. Mededelingen & Ingekomen post 
 
3. Cultuurprijs Peel en Maas 

Gast: Jos Notermans (vrz selectiecomité). Hij maakt een rondje langs alle 
dorpsoverleggen om een korte toelichting (vijf minuten) te geven op waar de 
Cultuurprijs voor staat, en welke rol elke kern hier in kan spelen.  

 
4.  Notulen DO 16 maart (bijgevoegd) 

Deze vergadering zijn er weinig (oude of nieuwe) onderwerpen die zoveel tijd kosten 
dat ze als apart agendapunt moeten worden opgevoerd. 
Op basis van de notulen zijn er wel allerlei punten waarover we kort de  

 stand van zaken moeten bespreken. In elk geval: 
Park De Kemp: afgelopen vrijdag (16-4) zouden ambtenaren besluiten wie onze 
contactpersoon wordt.  

 Verkeer/wegen: mochten metingen voor de gemeente géén aanleiding zijn tot 
structurele maatregelen Jacobusstraat/Hoekerweg/Gielenhofweg: we kunnen als DO 
overwegen om bijvoorbeeld spandoeken over de weg te hangen? (staat los van 
kwestie-vrachtverkeer, natuurlijk)  

 Financiën: bijgevoegd de sheets die Robert vorige keer al heel kort toelichtte: a) 
Financieel jaarverslag 2020, b) stand van zaken per 15 april 
Website: planning Robert. 

 Ommetje: wat nog doen voor 'opening'? 
 Windparkfonds: Martien (en Patrick) praten ons bij. 
 
5. Plan ‘Egchel écht wel fit’ 

Bespreken van plan/voorstel van dorpsgenoot Sabine Zelen (bijgevoegd - 3 pag.) 
 

5. Rondvraag en afspreken datum volgende vergadering  
(Mogelijk – deels - Themavergadering, als de vergadering weer in ’t Erf kan) 
 

Voor het toevoegen van agendapunten Patrick bellen of mailen, of voor de vergadering even 
melden. Afmelden bij Patrick 077-3075747 / dorpsoverleg.egchel@gmail.com. 

 
De vergaderingen van het Dorpsoverleg zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij een 
vergadering? Graag minimaal één dag van tevoren aanmelden bij Patrick 
(dorpsoverleg.egchel@gmail.com  / 077-3075747). 

mailto:dorpsoverleg.egchel@gmail.com

