
DORPSOVERLEG EGCHEL 
 

 
Agenda voor de vergadering van het Dorpsoverleg Egchel  
dinsdag 14 september 19.30u, ‘t Erf. 
 
 
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 door Resie 

2. Gast Coos de Bruin: organiseren verenigingsmarkt  

(Zij kan alleen aan begin vergadering, vandaar als eerste geagendeerd) 

Coos stuurde deze mail, ter bespreking in DO: 

Al een aantal jaren probeert KBO Egchel leden persoonlijk te vragen om in het bestuur te 

komen om zo de komende jaren een voltallig bestuur te kunnen houden. Een poging tot 

samenwerking met andere KBO-afdelingen is niet succesvol geweest. Met de invoering van de 

WBTR zal het werven misschien nog moeilijker worden. Ook is er, zeker in deze 

coronaperiode, een afname van het ledenaantal. Het werven lukt dus niet naar tevredenheid. 

Meerdere Egchelse verenigingen kampen ook met deze problemen. 

Is het mogelijk om met medewerking van het DO op een middag b.v. een 

informatie/presentatiemarkt met de Egchelse verenigingen te organiseren? In het verleden is 

dit ook gedaan, de verenigingen kregen hierdoor meer bekendheid, een ‘eigen gezicht’. 

Misschien is dit ook, met name voor de nieuwe inwoners van Egchel, een mogelijkheid om zo 

met verschillende verenigingen kennis te maken. 

3. Mededelingen en post 

4. Notulen 15-6 & update juli 
Op- of aanmerkingen? (beide nogmaals bijgevoegd) 

5. Voorbereiden bijeenkomst Dorpsoverleggen – gemeenteraad 

Op zaterdagochtend 16-10 is er een breed overleg tussen de gezamenlijke dorpsoverleggen en de 

gemeenteraad. Doel: komen tot een goed partnerschap tussen raad en dorpsoverleggen voor 

‘gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing’.  

Programmaonderdelen:  o.a. zelfsturingsdorpsmarkt, dorpsfoto-speurtocht, groepsgesprekken, lunch. 

De organisatie heeft vier vragen voor elk Dorpsoverleg: 

Wie komt er namens jullie dorp? 

Vanuit elk dorp kunnen drie actieve inwoners aanschuiven en jullie mogen bepalen wie. Denk daarbij 

aan het dorpsoverleg zelf maar ook aan relevante initiatieven en andere gremia in het dorp.  

Kunnen jullie svp 3 foto’s sturen voor de foto-speurtocht? 

Doel van deze opdracht is letterlijk een beeld geven aan de raad en andere actieve inwoners van wat 



er in de dorpen speelt. Drie dingen die momenteel belangrijk zijn in jullie dorp waar inwoners zich 

voor inzetten. Dat kan gaan over waar jullie trots op zijn, maar ook over wat er schuurt. En geef svp 

elke foto ook een titel of korte beschrijving die de lading dekt (b.v. de naam van het initiatief). 

Willen jullie op 16 oktober svp zorgen voor jullie ‘marktkraam’ op de zelfsturingsdorpsmarkt? 

Jullie mogen per dorpskern een tafel vullen als ‘marktkraam waarop de mooie ’waren’ van jullie dorp 

staan uitgestald, ter inspiratie en verdere informatie van raadsleden en andere dorpen. 

Hier is plek voor bijvoorbeeld: jullie toekomstvisie, lopende projecten en behaalde successen, 

toekomstige plannen, dorpscommunicatie en marketing etc. 

NB. Het marktje is ook onderdeel van de foto-speurtocht dus informatie over de onderwerpen van de 

foto’s van de foto-opdracht moet in ieder geval in het kraampje terug te vinden zijn! 

Hebben jullie een casus voor het groepsgesprek? (optioneel) 

We willen ook in gemengde groepjes met raadsleden samen casussen uit de dorpspraktijk bespreken. 

Wat zijn dilemma’s, zaken waar jullie tegen aanlopen? Met de vraag ‘Wat zou jij doen?‘ willen we 

raadsleden (en inwoners uit andere dorpen) uitdagen om in jullie rol te stappen. Hoe zouden zij de 

kracht in de gemeenschap hebben gezocht? Hoe werd in de casus de rol van het dorpsoverleg gezien? 

Wat was de rol van de gemeente? Hoe werd het partnerschap in de praktijk ingevuld? Hebben jullie 

een casus die je wilt inbrengen,  geef dan in een paar zinnen door waar het over gaat en wat het 

dilemma of de uitdaging volgens jullie is/was.   

5. Verkeersmetingen: voorbespreken bijeenkomst met gemeente, dinsdag 5-10 
Organiseren openbare bijeenkomst? 

6. Lopende zaken, kort  

- Voortgang plan De Kemp 

- Hotseat-idee Robert? 

- DO heeft geld in kas: wat ermee doen? 

- Zitbank/picknickplek Ommetje? Gemeente heeft set beschikbaar 

- Wet Bestuur/toezicht rechtspersonen: wie kijkt er even goed naar? 

- wat nog meer…? 

7. Rondvraag 

8. Vaststellen datum volgende vergadering (o.m. deel 2 ‘benen-op-tafel’) -  en 

sluiting 

 

 

 

Vooruitblik komende maanden 

- Dinsdag 5 oktober; aparte bijenkomst met gemeente over snelheidsmetingen. Met ook Pim Hillen. 

- Zaterdag ochtend 9 oktober: afscheid Cor & Natasja, met z’n allen: Resie regelt  

- November-vergadering: gast dorpsondersteuner Jacqueline Janssen, bespreken Hulp in Huishouden,                                     

noodzaak Kernteam (met twee bijlages die Jacqueline op 26-8 stuurde). 


