
Het dorpsoverleg van Egchel heeft in 2014 een aanzet gegeven voor een nieuwe visie op de toekomst van de leefbaarheid 
van Egchel. In 2004 is er door het toenmalige dorpsoverleg een visie ontwikkeld waar veel nieuwe projecten uit voort zijn 
gekomen. Ruim 10 jaar later is het een geschikt moment om weer eens stil te staan bij wat bereikt is, maar vooral ook om weer 
opnieuw vooruit te kijken. 

Er is veel gebeurd in 10 jaar tijd, en de maatschappelijke en economische veranderingen en ontwikkelingen gaan ook aan 
ons mooie dorp niet voorbij. Het betreft o.a. het steeds ouder worden van onze inwoners, passende woonvormen, zorg die zelf 
georganiseerd moet worden, verenigingen die als het gaat om hun voortbestaan voor uitdagingen staan, economische ontwik-
kelingen, de positie van het gemeenschapshuis etc.
De overheid trekt zich noodgedwongen steeds verder terug. Dat betekent dat wij onze toekomst zelf in toenemende mate in de 
hand moeten nemen. Gelukkig hebben we daar in Egchel, kijkende naar eerdere visies en de manier waarop we met zelfstu-
ring bezig zijn, ervaring mee en is daar in Peel en Maas ook de ruimte en ondersteuning voor.

In het afgelopen jaar hebben we als dorpsoverleg een enquête gehouden en hebben we met groepen gediscussieerd over 
een aantal onderwerpen, om zo een beeld te krijgen hoe de inwoners zelf over Egchel denken, welke onderwerpen naar de 
toekomst toe belangrijk zijn voor Egchel en hoe we de toekomst zelf kunnen inrichten. 
De kick-off-bijeenkomst van de enquête was op 9 oktober 2014. De resultaten ervan zijn op 31 maart 2015 teruggekoppeld aan 
de inwoners, waarna er met de aanwezigen nog verder doorgepraat is over de betekenis er van.

De resultaten van dit proces zijn als tussenrapportage in deze flyer samengevat. Een overzicht van een aantal actiepunten en 
denkrichtingen, geordend volgens een aantal thema’s en onderwerpen, kunt u op de pagina’s hierna terug vinden. Mocht u 
interesse hebben om alle uitslagen van de enquête terug te lezen, onderbouwd met cijfers en grafieken, dan kunt u deze terug-
lezen op de dorpswebsite www.egchel.net. 

Vriendelijke groet,

Dorpsoverleg Egchel  

 De toekomst
  van Egchel

www.egchel.net



Verenigingen en Samenwerking

Verenigingen zijn de kurk waarop de activiteiten in een 
gemeenschap drijven en zijn daarmee essentieel voor een 
leefbaar dorp. Verenigingen in Egchel staan onder druk 
door afnemende ledenaantallen (niet alle verenigingen), 
lastig in te vullen bestuursfuncties en afnemende subsidie. 
Samenwerking op bepaalde terreinen kan een oplossing 
bieden. 
Er wordt door verenigingen die aanwezig waren op de te-
rugkoppelbijeenkomst gepleit voor het opnieuw installeren 
van een verenigingenoverleg om gezamenlijke thema’s te 
bespreken. 

Het idee is aangehaald om een (gedeeltelijk) budget aan 
subsidies dat door overheid verdeeld wordt onder de ver-
enigingen, in een gezamenlijke Egchelse pot te stoppen en 
door het dorp te laten verdelen bij overstijgende activiteiten 
of voorzieningen met een gemeenschapsbelang. Een idee 
dat het verder onderzoeken zeker waard is. 

De samenwerking in, om en met het gemeenschapshuis is 
ook een onderwerp dat binnen dit thema verder uitgediept 
kan worden. ’t Erf heeft vele functies en is voor inwoners 
en verenigingen belangrijk, maar hier kan met elkaar nog 
meer uit gehaald worden. 

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk komt in allerlei soorten en maten. Als 
dorp kunnen we hier wellicht efficiënter mee omgaan. Het 
idee is gelanceerd om een vrijwilligerspool op te richten, 
zowel voor verenigingen als voor particulieren onderling, 
om elkaar uit te helpen bij diverse klusjes. Dit zou kunnen 

beginnen bij het in kaart brengen van de kwaliteiten en 
vaardigheden die in het dorp aanwezig zijn. 

Onderwijs en Jeugd

De basisschool heeft een belangrijke rol en positie in het 
dorp. Zoals eerder gesteld, maakt de school in de komende 
jaren een groei door als het gaat om leerlingenaantallen, in 
tegenstelling tot alle andere kernen in Peel en Maas. Al zal 
Egchel op de lange termijn ook niet ontkomen aan afname 
van het aantal jongeren. Het is het voor de toekomst van 
Egchel de moeite waard om te onderzoeken hoe school in 
relatie met andere partijen (o.a. verenigingen) én bewoners 
een bijdrage kan hebben bij de talentontwikkeling van 
jeugd.

Uit gesprekken met de jeugd op de basisschool (groepen 
6-8) blijkt ook dat deze groep zich thuis en veilig voelt in 
Egchel, dat ze als een schoon, gezellig en lekker rustig 
dorp ervaren. Deze inwoners van Egchel hebben echter 
ook ideeën om het dorp nog verder te verfraaien, o.a. door 
(eigen gemaakte) kunst, meer voorzieningen in de open-
bare ruimte gericht op jeugd (sport, spel, ontmoeting). 

Welzijn en Zorg

Egchel kent verschillende sociaal-maatschappelijke ini-
tiatieven en activiteiten die ten doel hebben om senioren 
langer in het eigen dorp te laten leven. Denk bijvoorbeeld 
aan de Hoeskamer en de Aettoafel. Egchel kent echter geen 
platform dat zich bezig houdt met ontwikkelingen rond 
Wonen, Welzijn en Zorg. In de bijeenkomsten is ter sprake 
gekomen dat het voor Egchel goed zou zijn om weer een 



dergelijk platform op te starten, bijvoorbeeld in de vorm 
van een Kernteam WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg), zoals 
ook andere kernen deze geïnstalleerd hebben. Zorg vóór 
en dóór inwoners. 

Sociale samenhang

Uit de resultaten komt naar voren dat vooral de oudere 
bewoners erg betrokken zijn bij Egchel en bij elkaar. Vooral 
de 50+ doelgroep geeft aan bij elkaar langs te gaan als 
daar vraag naar is, ook als het om structurele hulp gaat. 
De ouderen die deelnemen aan de dorpsdagvoorziening 
hebben een vorm van sociale controle waarbij zij elkaar 
kunnen ondersteunen. Van oudsher is dit zo gegroeid waar-
door ouderen met bijvoorbeeld beperkingen of dementie 
hulp krijgen van naasten.
De vraag hoe jongeren en jongvolwassenen tegen dit thema 
aan kijken en welke bijdrage zij hierin willen en kunnen 
leveren, is nog niet geheel beantwoord. Er ligt nog een 
uitdaging voor de nabije toekomst om hier een beter beeld 
van te krijgen. 

Wonen in Egchel 

Egchel is een unieke kern in de gemeente Peel en Maas, 
want we zijn het enige dorp waarbij de basisschool volgens 
de prognose in leerlingenaantallen groeit in de komende 
jaren.  Dat is mede te danken aan de inspanningen van de 
afgelopen jaren, waarbij er flink wat woningen bij zijn geko-
men. De ligging van Egchel wordt door de eigen inwoners 
als gunstig betiteld. Dichtbij de voorzieningen van Helden 
en Panningen, maar toch landelijk, rustig. Ook zijn inwoners 
tevreden over de mix van jong en oud in het dorp. 

Uit de resultaten blijkt, dat er voor de toekomst vooral vraag 
is naar een aantal typen woningen, zoals levensloopbesten-
dige woningen en betaalbare woningen voor jongeren. Dit 
vraagt om creatieve ideeën vanuit Egchel zelf en om crea-
tieve oplossingen m.b.t. grondprijzen of leaseconstructies. 

Er is met de opgehaalde gegevens nog niet voldoende zicht 
op behoefte en beschikbaarheid van huurwoningen. Dit 
zou nader uitgewerkt kunnen worden.

Voorzieningenniveau

Het gemeenschapshuis en de school zijn in voorgaande 
punten reeds benoemd als onmisbaar. Ook de kerk en het 
dorpscafé worden als belangrijke voorzieningen genoemd 
door de bewoners. 

Het kerkbezoek binnen Egchel neemt af, maar daarmee 
wordt het gebouw niet minder belangrijk. Inwoners zien het 
gebouw als een soort monument waar Egchel trots op mag 
zijn. De kerk heeft momenteel nog voldoende financiële 
middelen om te blijven bestaan, maar mogelijk moet er in 
een verdere toekomst een andere bestemming komen voor 
het gebouw. Het zou mogelijk goed zijn om als inwoners 
van Egchel, mogelijk samen met de kerk, eens na te denken 
over de toekomstige bestemming van de kerk. 

Het dorpscafé wordt gezien als een belangrijk ontmoetings-
punt met een andere (aanvullende) functie als het gemeen-
schapshuis.

Verkeer, Veiligheid en Vervoer
Een flink aantal bewoners geeft aan dat de kern van Egchel 
op verschillende plekken een parkeerprobleem heeft. Er is 
behoefte aan een aantal parkeerhofjes op gerichte plekken. 
Verder zijn het doorgaand verkeer door de kern naar 
Panningen, het dorpsvervoer en de aankleding van de bus-
halte aan de Roggelseweg met een hokje en fietsenstalling 
punten van aandacht. 

De jeugd op de basisschool geeft duidelijk aan dat ze de 
Jacobusstraat een onveilige straat vinden omdat er vaak te 
hard wordt gereden. 



Inrichting Egchel

Het aanzien van Egchel en de inrichting van de openbare 
ruimte, zijn zaken die mede bepalen hoe bewoners ons 
dorp beleven en waar Egchel zijn identiteit aan ontleent. Het 
zijn onderwerpen waarbij het belangrijk is dat we zelf in-
vloed hebben op besluiten die genomen worden. Er bestaat 
al een werkgroep Ruimtelijke Ordening, die zich onder an-
dere bezig houdt met het L.O.G., de Giel Peetershof, maar 
ook de inrichting van bijvoorbeeld de Gielenhofweg.
 
Uit de resultaten komt naar voren dat voetpaadjes tus-
sen de school en ’t Erf, en tussen de Linskensweg en Giel 
Peetershof wenselijk zijn. Overlast van hondenpoep wordt 
door veel bewoners als een grote ergernis beschouwd. Het 
betreft hier met name een ‘mentaliteitsprobleem’ en minder 
een probleem door gebrek aan voorzieningen. 

Milieu en Luchtkwaliteit
De geurnormen zijn de afgelopen periode onderwerp van 
gesprek geweest, en nog steeds is dit een actueel onder-
werp. Egchel geeft aan dat het belangrijk is dat er dusda-
nige maatregelen genomen worden zodat de luchtkwaliteit 
verbeterd. 

De bewoners van Egchel is middels een enquête ook 
gevraagd naar hun mening over duurzame energie. Het 
merendeel is positief, dan wel gematigd positief over uit-
breiding met maximaal 5 windmolens in het gebied tussen 
de Kanaaldijk en de Haambergweg. 
 

Het vervolg: een gezamenlijke verant-
woordelijkheid?

Een leefbare gemeenschap wordt niet gemaakt door het 
dorpsoverleg, maar door alle inwoners. U bent allemaal 
nodig om er voor te zorgen dat Egchel levendig en leef-
baar blijft. Het dorpsoverleg heeft het hele proces met veel 
enthousiasme opgestart, maar doet nu een appèl op de 
inwoners om de actiepunten zoals in deze flyer beschreven, 
mee op te pakken. Het vraagt een stevige inzet om een ge-
meenschap als Egchel toekomstbestendig te houden en het 
dorpsoverleg kan deze kar niet alleen trekken. Dit vraagt 
inzet van heel Egchel. Wilt u meehelpen of bent u geïnte-
resseerd om mee te denken, laat het dan a.u.b. weten door 
het bijgevoegd antwoordkaartje ingevuld in te leveren bij 
Natasja Beek, Kempstraat 6 in Egchel. U kunt ook een mail 
sturen naar natasja.beek@hotmail.com. Het dorpsoverleg 
zal de komende periode tevens benutten om meer mensen 
te vinden die het totale proces willen begeleiden.


