
 Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 11-5 2021 
(online-vergadering via MS Teams) 

 
 
Aanwezig: Patrick van ’t Hooft (secr.), Robert Timmermans (penn.), Jan Schaareman, 
Johan Findhammer, Martien Rutten, Piet Delissen, Moniek Gommans, Nel Manders 
Afgemeld: Resie Kempen (vrz), Vivian Moonen, Wie Naus, Yvonne Truijen 
(Vorkmeer). 
 
 
1. Opening + eventuele aanvullingen op de agenda 
Patrick opent bij afwezigheid van Resie (vrz) die een werkverplichting heeft.  
Geen aanvulling op agenda. 
2. Mededelingen & Ingekomen post 

Robert: Jaarlijkse ‘waarderingssubsidie’ voor DO is binnen.  

Patrick: op 27 mei presenteert het Windparkfonds WEH zich (online) aan het gezamenlijk 

Dorpsoverleg. Wie wil erbij zijn? Martien en Moniek melden zich. Patrick (zal dan ook 

inloggen) stuurt hun de link. Aandachtspunt voor Egchel: blijft het fonds prioriteit geven aan 

nabijgelegen kernen? 

Overige ingekomen post maakt deel uit van beraadslaging volgende agendapunten. 

3. Notulen 20 april: nalopen actielijst vzv niet in volgende agendapunten behandeld 

- Cultuurprijs is op website/facebook gezet. Patrick heeft comité gevraagd of Jan onder criteria 

valt. Blijkt niet het geval, mogelijk wél voor (een vorm van) vrijwilligersprijs. 

- Egchel Schoon staat nu op website, Moniek moet nog iets aanvullen 

- 30 km sticker: betreffende ambtenaar (Steven Duerink) op vakantie, Patrick vraagt hem na 

diens vakantie. Tevens om te checken: wanneer snelheidsmetingen? 

Robert: maakt binnenkort eenvoudig representatiekaartje DO. 

4. Zonneparken 

Nogal wat kritische reacties (facebook, email) op plannen voor zonneparken bij Egchel. 

Meningen in DO verdeeld. Nier per se tegen, maar er heerst bij diverse aanwezigen wel 

gevoel: eerst Log, daarna windmolens, en nu ook nog zonneparken bij Egchel? En vooral: is 

er voldoende geprobeerd om eerst daken vol te leggen? Is de door de raad vastgestelde 

‘zonneladder’ (wat éérst proberen, en wat daarna) wel goed toegepast? 

Besluit: snel brief naar college met bovenstaande als kern. Ook om college te wijzen op 

(eerste, kritische) reacties, en signaal af te geven: Egchel waakzaam. Patrick maakt opzet en 

stuurt hem rond.  

College besluit in juni welke initiatieven in principe mogen doorgaan. Indien iets bij Egchel, 

dan ligt het voor de hand dat DO daarover een info-avond organiseert. 

5. Opening ‘Ommetje Egchel’ 

Besluit om opening op Pinkstermaandag vanaf 11.00 door te laten gaan. Eikenprocessierups 

is dan nog geen bedreiging. En hoewel school formeel niet meedoet, zijn er genoeg 

mogelijkheden om via flyeren bij school o.i.d. ouders met kinderen te stimuleren erbij te zijn. 

Moniek, Robert en Patrick gaan (corona-veilige) openingsactiviteiten verder uitwerken en 

communiceren naar dorp. Start sowieso bij ’t Erf. Voor kaartje route: Bert Bos vragen.  

Clubje uit DO gaat zaterdag 15-5 10.00 tracé inspecteren (start Karissendijk).  

Na opening: Ommetje ook bij camping ‘t Vossenveld promoten. 

6. Plan natuur- en speelpark De Kemp 

Moniek (kartrekker) praat DO bij: Er is nu een werkgroepje van zeven (Moniek, Nel, Patrick, 

Bas vd Mortel, Willemien Naus, Marian Engels, Sabine Zelen). Yvonne Truijen (Vorkmeer) 

biedt ook haar diensten aan. Moniek en Bas hebben 26-5 voorgesprek met Piet, ter 

voorbereiding op eerste gesprek met gemeente, zsm daarna. 



Moniek heeft ook uitvoerig met Sabine Zelen (‘Egchel echt wel fit’) gesproken. Sabine ziet 

kansen om deel van haar ideeën voor Egchel met dit plan te verwezenlijken, en wil graag 

meedenken. 

7. Rondvraag 

- N.a.v. gestuurde info Wie Naus: Raad bespreekt in komende cyclus huisvesting scholen. 

Verbouw/nieuwbouw IKC De Kemp staat bij gemeente hoog op prioriteitenlijst. Behoud 

huidige gebouw en plek is, indien enigszins mogelijk, gewenst. Blijven volgen. 

- Door gemeente beloofde verbindings-wandelpaadje vanaf geluidswal Giel Peetershof, 

(rechtsaf naar pad richting Jacobusstraat) > Beginnend wandelspoor zeer onlangs door boer 

(helaas) omgeploegd. Patrick heeft contact gehad met Arno Linssen (gemeente). Zijn 

antwoord. ‘Nu niets meer aan te doen, zal pachter erop aanspreken bij verlenging jaarlijks 

pachtcontract. Daarna kan gemeente wellicht wél voor paadje zorgen.’  

Mogelijk kunnen Egchelse wandelaars in tussentijd zelf weer voor provisorisch paadje 

zorgen?  

Johan: pad bovenóp wal en pad onderlangs terug, dreigen overwoekerd te raken. Patrick zal 

Arno vragen dit te laten maaien.  

- Martien (vanuit Egchel lid toewijzingscommissie Windparkfonds WEH) vraagt vergadering: 

zou de toewijzing per aanvraag gemaximeerd moeten worden op €10.000? Er volgt een korte 

uitwisseling van standpunten. Meerderheid niet vóór standaard-maximering. Vooralsnog 

vertrouwen in wijsheid van commissie bij grote aanvragen, ook inzake spreiding over dorpen. 

Maar: dorpen uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor indienen kwalitatief goede aanvragen. 

Volgende vergadering: dinsdag 15 juni, 19.30. 

 

Actielijst 

 
• Patrick: link online-bijeenkomst gezamenlijk DO (presentatie Windparkfonds) naar 

Martien en Moniek sturen. 

• Moniek: aanvullen info Egchel Schoon op website. 

• Patrick: navragen gemeente 30km stickers, planning snelheidscontrole. 

• Robert: ontwerp eenvoudig representatiekaartje DO. 

• Patrick: opstellen en rondsturen conceptbrief college inzake zonneparken. 

• Moniek, Robert, Patrick: voorbereiding opening Ommetje. 

• Patrick: contact Arno Linssen over maaien pad geluidswal. 

 

Oude actiepunten 

• Resie: afscheid Cor en Natasja. 

• Robert: oppakken website juli. 

Inspectie tracé Ommetje: zaterdag 15 mei 

Voorbereidingsgesprek De Kemp: woensdag 26 mei 

 

 


