
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 16-2 2021 
(Online-vergadering via MS Teams) 

 

Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Patrick van ’t Hooft (secr.), Robert Timmermans (secr.), Johan 

Findhammer, Jan Schaareman, Martien Rutten, Piet Delissen, Wie Naus, Moniek Gommans, 

Nel Gommans, Anita Ebbing, Yvonne Truijen. 

Afgemeld: Vivian Moonen 

 

 

1. Opening door Resie.  

Geen aanvullingen op de agenda. 

2. Mededelingen 

Geen. 

3. Notulen 16-1 

Inhoudelijk geen opmerkingen. 

Naar aanleiding van: 

- Overdracht penningmeesterschap / financiën van Natasja naar Robert zo goed als geregeld 

(ook bij KvK). Robert heeft Resie en Johan al een voorlopig jaarverslag gestuurd met verzoek 

tot controle, bij wijze controle Kascontrolecommissie (in tijden van corona). Volgende 

vergadering agendapunt. 

Ook financiën Kernteam nu rechtstreeks onder DO (penningmeester). Piet laat weten dat in 

2020 vergeten is subsidie voor het Kernteam aan te vragen. Heeft dit bij Geert Wismans 

neergelegd met verzoek dit met terugwerkende kracht in orde te maken. 

- ‘Energielandschap’ langs Neers Kanaal lijkt voorlopig van de baan door capaciteitsgebrek 

Enexis. 

- Nog geen bericht van gemeente n.a.v. hun aankondiging dat ze binnenkort met DO willen 

praten over thema Wonen. 

- Na eerste ‘strenge’ brief nu tweede brief van gemeente naar bewoners GP-hof: gemeente 

erkent nu dat communicatie over inrichtingsdetails en overtredingen niet goed/duidelijk is 

geweest. Andere toon nu, compromisbereid. 

- Nieuwe website: Patrick en Robert spreken samen af snel na de vergadering naar de 

voortgang te kijken. 

- Ommetje Egchel: Piet heeft traject Karissendijk-Horsten gefreesd. Tweede deel staat ook 

op planning, na verwijdering laatste stronken. Laatste kap- en snoeiwerk: Patrick stuurt 

maandag de 22e appje rond met twee datumvoorstellen: zaterdag 22 & 29.  

- Onverlichte wegwijzer ‘Egchel’ op Roggelseweg: Patrick heeft nagevraagd bij twee 

instanties die erover gaan (w.o. Provincie). Conclusie: reparatie kan nog lang op zich laten 

wachten. Slechte zaak vindt Patrick, die nogmaals contact gaat opnemen.  

4. Ingekomen post 

-Uitnodiging online-vergadering gezamenlijke Dorpsoverleggen 3 maart. Patrick gaat. 

5. Omgevingsfonds Windpark Egchelse Heide 

Na informatie van DO over het Fonds op website en facebook, en mail naar alle Egchelse 

verenigingen/stichtingen e.d. zijn diverse reacties binnengekomen van partijen die 



overwegen een beroep op het Fonds te doen: Egopop (heeft al voorstel gestuurd), PEC ’21 

(fusie Panningse en Egchelse voetbaljeugd, shirtsponsoring), KVW, en een agrarisch bedrijf 

dicht bij de molens.  

Verder lichten Moniek en Nel Gommans hún (als bijlage al meegestuurde) ideeën toe: een 

hondenuitloopweide, een voetbalveldje iets ouder jeugd, en vooral: inrichting van een 

‘Egchelse Hoof’; natuur-, speel- en wandelparkje tegenover de kerk, tussen Horsten en 

Rongvenweg. 

Het idee wordt enthousiast ontvangen in de vergadering. Belangrijk is: klein beginnen. En 

voldoende mensen vinden die mee willen doen. Er zijn behalve het Omgevingsfonds meer 

potjes beschikbaar. Voor de grondverwerving is medewerking van de gemeente echter 

cruciaal.  

Van diverse zijden wordt opgemerkt dat de gemeente bij de start van het LOG Egchel 

beloftes heeft gedaan, ook over groen/recreatief/natuurlijk herinrichten van het 

buffergebied tussen LOG en kern. Daarvan is vrijwel niets gerealiseerd. Vraag is: zijn die 

beloftes ergens zwart op wit terug te vinden? Het staat wél zo vermeld in een DO-verslag 

van een informatiebijeenkomst in ’t Erf (2008). Maar staat het ook in gemeentelijke 

stukken? Besloten wordt dat Patrick Pim Hillen (gemeente) vraagt dit uit te zoeken. Moniek 

gaat alvast mensen vragen mee te doen. 

Van diverse zijden wordt ook opgemerkt dat dit plan voor de gemeenschap Egchel een 

opstap kan betekenen naar meer initiatieven/samenwerking. Daarmee wordt ook het DO 

relevanter. 

Jan wijst nog even op het Omgevingsfonds van windpark De Kookepan, dat voor het gebied 

Keup/Gruise Epper/ Neerseweg (tot aan Roggelseweg) mogelijk interessant is. Hij zit daar in 

de omgevingscommissie namens Egchel, maar stopt daar nu. Er is dus een nieuw lid nodig, 

bij voorkeur uit het gebied Neerseweg-Gruise Epper. 

6. Verkeer Gielenhofweg/Jacobusstraat 

Na sturen brief door DO kwam snel reactie van Pim Hillen: gemeente wil graag met DO om 

tafel. Uitgangspunt is dat de situatie op beide wegen én de Hoekerstraat in samenhang 

wordt bekeken. Mogelijk daarom ook uitstel herinrichting laatste stuk Gielenhofweg. Patrick 

nodigt gemeente (Pim+?) uit voor eerstvolgende vergadering. 

Johan merkt nog op dat de (bekende) gaten langs het laatst stuk Gielenhofweg (mede door 

de sneeuwval) nog dieper en gevaarlijker zijn geworden. Patrick zal dat meteen ook aan Pim 

Hillen doorgeven. 

7. Rondvraag & datum volgende vergadering 

Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 

Volgende vergadering: dinsdag 16 maart 19.30, online of in ’t Erf, afhankelijk van de Corona-

regels. 


