
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 16-3 2021 
(Online-vergadering via MS Teams) 

 

Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Patrick van ’t Hooft (secr.), Johan Findhammer, Jan Schaareman, 

Martien Rutten, Piet Delissen, Moniek Gommans, Nel Gommans, Yvonne Truijen (Vorkmeer) 

Alleen aanwezig bij punt 6: Robert Timmermans (penn.) 

Afgemeld: Vivian Moonen, Piet Delissen 

 

 

1. Opening door Resie.  

Geen aanvullingen op de agenda. 

2. Mededelingen 

Resie meldt dat Sabine Zelen (coach sport/bewegen/leefstijl) graag op verzendlijst DO wil. Ziet 

mogelijk ook een rol bij initiatief park De Kemp. Resie stuurt haar de eerste planopzet van Moniek. 

Patrick zet haar op de verzendlijst.  

3a Plan ‘Natuur- en Speelpark De Kemp’ 

Moniek praat DO bij over ontwikkelingen: 

Werkgroep-in-oprichting van (momenteel) zes personen komt snel na 17-3 voor het eerst bij elkaar. 

Veel positieve reacties vanuit groene organisaties (w.o. IVN) en Egchelse verenigingen/stichtingen 

(o.m. EGOpop, Muziekvereniging, Jong Nederland). In stukken van gemeente over periode 2008-

2012 staat weinig over vergroening gebied tussen LOG en kern. Geen harde beloftes in elk geval. Die 

periode in Egchel vooral aandacht voor beperking stankoverlast, woningbouw e.d. 

Patrick vult aan: 1) Gemeente vragen of de LOG-bedrijven al helemaal voldaan hebben aan 

groencompensatie-verplichting. Zo niet, dan kan er mogelijk compensatiegeld naar plan-De Kemp. 2) 

Op hoek Jacobusstraat-Rongvenweg zou Joep van Schaijck al lang groencompensatie hebben 

moeten planten. Is nog niet gebeurd, maar moet wel van gemeente. Zou nu alsnog kunnen voor 

plan-De Kemp. 3) In stukken gemeente wordt wel iéts gezegd over (beperkte) vergroening gebied 

tussen LOG en kern. Is niet heel scherp geformuleerd. Heeft de gemeente daaraan voldaan, is de 

vraag. 4) Gezien zelfsturingsfilosofie Peel en Maas zal gemeente zich verplicht voelen serieus op een 

goed plan in te gaan. 5) Aanleiding voor plan was start Windparkfonds. Daarnaast nog tal van 

fondsen die ‘in’ zijn voor dit soort initiatieven. Yvonne noemt Kern met Pit, en merkt op ook het 

lokale bedrijfsleven niet te vergeten.  

3b Bespreking plan met Pim Hillen, contactpersoon ‘Egchel’ bij de gemeente 

Moniek schetst haar plan (‘droom’), Patrick brengt de eerder genoemde vragen/aandachtspunten 

in: LOG-compensatiegeld, mogelijkheden met hoekperceel Rongvenweg, toegezegde vergroening 

open gebied richting LOG, en te verwachten steun voor zelfsturing. 

Pim (die zelf een groene achtergrond heeft) reageert positief. Denkt dat tijd rijp is voor dergelijke 

groene burgerinitiatieven. 1) Gemeente staat open voor zelfsturingsplannen. 2) Zal navraag doen 

over openstaande LOG-compensatiegelden. 3) Denkt dat toegezegde vergroening tussengebied 

gerealiseerd is (nog onderwerp van vervolggesprekken – Patrick). 4) Beaamt dat perceel Van Schaijck 

misschien iets kan betekenen.  

Pim wijst verder op goede contacten tussen gemeente en groene clubs als bv IKL en bevestigt 

mogelijkheden van andere subsidiepotjes. Hij biedt aan om bij gemeente een vast aanspreekpunt te 

zoeken die ook kan helpen in begeleiding. DO vindt dat een prima voostel. 

Yvonne vult aan dat ook groene clubs een procesbegeleider kunnen leveren.  



Ze zegt toe nadere informatie daarover te zoeken. 

Vervolg in volgende vergadering DO. 

4. Verkeer Gielenhofweg-Jacobusstraat. 

Gasten Steven Duerink en Ad Blom (gemeente), zijn gekomen n.a.v. brief DO.  

Steven geeft presentatie met sheets over ongevallen (minimaal) en verkeersintensiteit en -snelheid 

op beide wegen (pre-corona), met ook beelden en uitleg over genomen herinrichtings-maatregelen.  

a)Vrijwel geen ongevallen b) Totaal aantal motorvoertuigen per dag op G-weg  ongeveer 1.600 (van 

06.00-22.00), op J-straat zo’n 1.200. Geen uitsplitsing naar vrachtverkeer voorhanden. c) Snelheid: 

zo’n 85% rijdt op beide wegen maximaal 42km/u. d) Beide heringerichte wegen dwingen qua 

wegprofiel e.d. niet tot de gewenste 30km/u, maar, zegt Ad, langzamer rijden fysiek afdwingen met 

bv flinke drempels heeft ook nadelen voor omwonenden (geluid door remmen/optrekken e.d.). 

Steven en Ad stellen voor: nieuwe snelheidsmetingen meteen ná corona, ter vergelijking met 

eerdere meting. Vrachtwagenmetingen eerder, op korte termijn (met specifieke apparatuur). 

Tijdelijke plaatsing smiley’s (enkele weken). 

DO akkoord met voorstellen Pim. Mogelijk heeft gemeente ook 30km-stickers voor op 

vuilcontainers. Zal gemeente nagaan. Steven stuurt presentatie naar DO.  

Na metingen verder praten en conclusies trekken. Bijvoorbeeld over verbodsbord voor doorgaand 

vrachtverkeer (Steven/Ad: ‘Moeilijk te handhaven’, ‘Komt niet in alle navigatiesystemen’).  

Tot slot nog: besluit over herinrichting laatste stuk G-weg pas na gepland overleg met omwonenden. 

Johan pleit alvast voor weghalen tijdelijke paaltjes, die tot onveilige situaties leiden. Laatste stuk J-

straat richting Roggelseweg wordt komende jaren nog niet aangepakt 

5. Notulen 16-2 

Inhoudelijk geen opmerkingen. Naar aanleiding van: Patrick praat bij over enkele punten:  

- Nog steeds geen initiatief/contact vanuit gemeente voor breed gesprek ‘Wonen’. 

- Website: twee afspraken Patrick Robert zijn om diverse redenen niet doorgegaan. Patrick neemt 

contact op met Robert. 

- Ommetje Egchel: laatste stronken van struiken zijn nu ook verwijderd. Hier en daar misschien nog 

wat frezen en klein snoeiwerk. 

- Onverlichte wegwijzer Egchel op Roggelseweg; Patrick vraagt nog na bij gemeente. 

- Omgevingsfonds windpark Egchelse Heide: Martien was bij eerste vergadering 

‘Toewijzingscommissie-in-oprichting’. Door geluidsprobleem in de verbinding kon Martien geen 

verslag doen in de DO-vergadering. (actuele stand van zaken dan maar in volgende vergadering – 

Patrick)  

6. Ingekomen post 

Niets noemenswaardigs. 

7. Financiën DO 

Penningmeester Robert heeft de financiën nu helemaal overgenomen van voorganger Natasja. Hij 

deelt enkele sheets met een overzicht van de financiën en licht toe hoe hij het financieel beheer 

enigszins heeft heringericht. Vrij besteedbare bedrag DO bedraagt zo’n € 4.500. De sheets worden 

na de vergadering rondgestuurd.  

Kascontrole: Johan en Resie hebben de financiën bekeken en het werk van Natasja en Robert in orde 

bevonden. 

Robert stelt voor in elke vergadering een korte update van de financiën te geven. DO akkoord. 

8. Rondvraag & datum volgende vergadering 

Na een lange vergadering geen rondvraag meer. 

Volgende vergadering: dinsdag 20-4, online of in ’t Erf, afhankelijk van de Corona-regels. 


