
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 20-4 2021 
(online-vergadering via MS Teams) 

 
Aanwezig: Resie Kempen (vrz.), Patrick van ’t Hooft (secr.), Robert Timmermans (penn.), Jan 
Schaareman, Johan Findhammer, Martien Rutten, Piet Delissen (deels), Moniek Gommans & 
Nel Manders (later), Yvonne Truijen (Vorkmeer, tot 20.15). 
Afgemeld: Vivian Moonen. 
 
1. Opening + eventuele aanvullingen op de agenda 
2. Mededelingen & Ingekomen post 

- Bedankje Anita Ebbing (Vorkmeer) voor attentie DO n.a.v. haar afscheid van DOl. 
- Notulen gezamenlijke DO’en. Gaan o.m. aan de slag met werkgroepen rond 
Communicatie en ‘Hoe bereik je jongeren’. Permanent aandachtspunt: verhouding DO’en 
en gemeente. Patrick stuurt notulen ter info rond. 
- VKKL (Kleine Kernen Limburg): aanbod mee te doen met programma aanpak 
eenzaamheid. Vergadering van mening dat eenzaamheid hier wel meevalt/c.q. dat 
vrijwilligers Hoeskamer het goed in de peiling hebben. 

3. Cultuurprijs Peel en Maas 
Gast Jos Notermans (vrz selectiecomité) licht met enkele sheets (bijlage) de Cultuurprijs 
toe. Vraagt Egchel/DO a) zo mogelijk kandidaat aan te dragen (vóór 9 mei), en b) na te 
denken over een (vrijwillig) comitélid. Patrick zet beide ook op facebook/website.     

4.  Notulen DO 16 maart / follow up van destijds besproken punten 
Notulen tekstueel goedgekeurd. Bespreking follow up van de volgende items: 

 Park De Kemp: Pim Hillen (gemeente) laat weten dat ze twijfelen of ze binnen de ‘groene’ 
ambtenaren op zoek moeten naar contactpersoon, of bij collega’s van  
‘gemeenschapsontwikkeling’. Patrick heeft om spoed gemaand. 
Moniek (kartrekker): Eerste online-kennismakingsbijeenkomst werkgroep De Kemp 
gehad. Wachten met naar buiten treden tot er meer concreets te melden is. Sowieso ná 
gesprek gemeente (doet Moniek + werkgroeplid Bas vd Mortel). Voorafgaand aan 
gesprek gemeente: voorgesprekje met Piet. 
Verkeer/wegen: Meetkastjes langs o.m. Jacobusstraat zijn telkastjes. Waarschijnlijk ook 
in staat om vrachtwagens te onderscheiden. Verder: in de gaten houden dat gemeente 
inderdaad meteen na corona snelheidsmetingen (Jacobusstraat/Hoekerstraat/ 
Gielenhofweg) gaat doen. Is basis van eventuele vervolgstappen na onze brandbrief. 
Idee Patrick voor spandoek over de weg -  mocht het daarna nodig zijn – wordt 
welwillend ontvangen. Maar nu (nog?) niet aan de orde. 

  Patrick vraagt nog bij Pim na over door gemeente genoemde 30km-stickers. 
 Financiën: Vanaf nu stuurt Robert elk kwartaal overzicht actuele stand van zaken naar 

DO. Jaarlijkse subsidie gemeente is aangevraagd, loopt. Saldo Belevingstuin: dit zijn zelf 
‘binnengehaalde’ subsidies, o.m. van Oranjefonds.   

 Nieuwe website: DO besluit i.o.m. Robert om verdere ontwikkeling stil te leggen tot begin 
juli, omdat Robert de komende maanden geen tijd heeft.  
Ommetje Egchel: Besluit tot ‘opening’ op Pinkstermaandag 24 mei 11.00 (tot 13.00). 
Week van te voren even nalopen voor licht snoeiwerk. Leuk evenementje van maken, 
met aandacht voor gezinnen met kinderen (speurtochtje o.i.d.). Moniek biedt aan plan te 
maken. Piet benadert ook meester Wouter van De Kemp. 

 Patrick zorgt voor publiciteit/aankondigingen op Facebook (& website).  
 Windparkfonds: Martien is bij eerste vergadering geweest. Kaders met criteria en 

aanvraagformulier zijn klaar. Tot nu toe één aanvraag vanuit Egchel, van Egopop. Martien 
en Patrick constateren dat de communicatie vanuit het Windparkfonds (kartrekker fonds 
is PeelEnergie) beter moet. Moniek vraagt of er bepaalde deadlines zijn. Martien/Patrick: 
aanvragen kan altijd, voor lopend dan wel volgend jaar   

5. Plan ‘Egchel écht wel fit’ 
 Algemene gevoel vooralsnog; het is wel erg breed van insteek. Wat wil initiatiefneemster 

Sabine Zelen precies? Moniek heeft al een keer met haar gesproken en heeft afspraak 



voor vervolggesprek, mede met het oog op combinatie met plan Park De Kemp. Moniek 
praat ons volgende vergadering bij. 

6. Rondvraag 
 Patrick vraagt op verzoek van een inwoner: vinden wij ook dat de stank (landbouw/ 

veeteelt/biomassa?) vanaf eind zomer 2020 erger is geworden? Wordt door vergadering 
niet herkend. Patrick zal het zo aan vragensteller doorgeven.  

 Mart vraagt naar evt. plannen nieuwbouw/opknappen basisschool. Piet meldt dat 
gemeente binnen één jaar met prioriteitenlijst komt voor opknappen/nieuwbouw 
basisscholen gemeente. Aanpassen eisen tijd zeker nodig, De Kemp is een van de 
oudste scholen in P&M. Ook taak voor Prisma om aan te kaarten. Directeur Nicole Litjens 
is er ook scherp op en zal wanneer nodig zeker DO inschakelen  

 Moniek bedankt Resie voor haar aanwezigheid + attentie namens DO bij landelijke 
opschoonactie-dag 20 maart. Ze meldt verder dat n.a.v. haar oproep voor vrijwillige 
zwerfvuil-ophalers (Nederland Schoon), inmiddels genoeg mensen in Egchel zich gemeld 
hebben om alle straten van Egchel af te dekken. Moniek coördineert de groep voor 
Egchel. Jan zal op Monieks verzoek ook een plekje op de Egchel-website maken voor 
‘Egchel schoon’.  

 Resie: mede door Corona nog geen afscheid Cor en Natasja. Aanleiding voor instellen to-
do lijst. Daarop meteen ook: productie van eigen DO-kaartje voor felicitaties e.d. (zelfde 
stijl als nieuwe website. Patrick maakt vanaf nu to do-lijst.   

 Patrick vraagt naar beloofd paadje/doorsteek vanaf einde pad op geluidswal GP-hof 
(rechtsaf) naar wandelpad vanaf GP-hof > Jacobusstraat. Johan bevestigt belofte door 
Caroline Derks van gemeente. Patrick zal het bij haar aankaarten.  

 Moniek vraagt naar bestaan Dorps Ontwikkelingsplan (DOP) voor Egchel. Antwoord: Is 
rond 2014 wel aan gewerkt, maar is daarna wat versloft. Is aan dorp zélf om wel/niet op 
te pakken. Monieks vraag raakt ook aan DO-voornemen vorig jaar (nog op initiatief van 
Anita Ebbing) tot het houden van een benen-op-tafelsessie rond de vraag: wat kunnen en 
willen we als DO betekenen voor Egchel? Er wachten enkele grote onderwerpen, zoals 
toekomst school, GP-Hof fase 2, plan De Kemp. Daar is een krachtig DO voor nodig. 
Zodra we weer fysiek kunnen vergaderen, zal dit als hoofdthema op de agenda komen.   

 Volgende vergadering: 11 mei, 19.30. Hopelijk dus fysiek, in ’t Erf.  
 
 
To do-lijst & toezeggingen 
 
Allen: 
Nadenken over kandidaat Cultuurprijs/ vrijwilliger comité 
(week voor opening Ommetje: route checken, klaarmaken) 
Patrick:  
Rondsturen notulen gezamenlijk DO-overleg en sheets Cultuurprijs 
Verzoeken Cultuurprijs op facebook/website zetten 
Navragen 30 km stickers gemeente 
Contact Pim Hillen over contactpersoon De Kemp 
Contact Caroline Derks i.v.m. wandelpaadje vanaf geluidswal GP-hof 
Aankondiging(en) opening Ommetje 
Robert:  
Begin juli website oppakken 
Ontwerp representatief ‘kaartje‘ DO 
Moniek 
Voorbereiding opening Ommetje 
Gesprek met Sabine Zelen over Egchel Fit 
Moniek/Jan 
Egchel Schoon op Egchel-website 
Resie 
Plannen afscheid Cor & Natasja 
Resie/Patrick 
Ideeënbus & prik-/memobord DO in ’t Erf 
 
 


