
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 15-6 2021 
 
Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Patrick van ’t Hooft (secr.), Robert Timmermans (penn.), 
Jan Schaareman, Johan Findhammer, Martien Rutten, Piet Delissen, Moniek Gommans, 
Nel Manders, Yvonne Truijen (Vorkmeer) 
Afgemeld: Martien Rutten (vergadering Windparkfonds),Wie Naus, Johan Findhammer,  
 
1. Opening + eventuele aanvullingen op de agenda 
Resie opent, geen aanvulling op agenda. 
2. Mededelingen & Ingekomen post 

Mededelingen: geen. Relevante post >  

- Windparkfonds stuurde de Powerpoint die ze gebruikt hebben bij de online-presentatie aan het 

Gezamenlijk Dorpsoverleg. Patrick stuurt ter info rond. Zie ook 4.1. 

- Ontvangstbevestiging gemeente DO-brief zonneparken. Rijkelijk laat. Zie ook 4.3. 

- VKKL (& Yvonne): handleiding omgang Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Zie ook 6. 

3. Notulen 11 mei 

Tekstueel geen opmerkingen.  

4. Lopende zaken, op basis van de notulen 

Piet benadrukt nog eens dringende noodzaak invulling plaatselijk Kernteam (Huishoudelijke hulp). 

Wordt meegenomen in Benen-op -tafelsessie (zie punt 5). 

Openstaand op actielijst:  

- Aanvulling Egchel Schoon op site nog niet gedaan > Moniek meldt zich bij Jan.  

- Representatiekaartje: Robert gaat het in juli doen 

- Afscheid Cor & Natasja: Resie vraagt ze of het voorafgaand aan volgende vergadering kan.  

4.1 Windparkfonds 

Fonds heeft zich op 27 mei (online) gepresenteerd aan gezamenlijke dorpsoverleggen (in de 

persoon van vrz Theo Neessen van PeelEnergie). Patrick heeft daar gevraagd naar  

nabijheidsprincipe. Antwoord: ja, staat nog steeds overeind. Hoe dichterbij, hoe meer kans. Is 

echter geen absoluut gegeven. Goede Egchelse plannen maken in elk geval méér kans dan goede 

plannen van verder weg. Piet waarschuwt in bedekte termen dat we goed moeten opletten dat 

grote partijen elders niet teveel geld gaan claimen.  

[Aan het eind van de vergadering komt Martien terug van de vergadering van het Fonds. Hij is 

tevreden over de gang van zaken: aanvraag Beringe Buiten is conform inzet DO (‘niet te grote hap 

ineens uit Fonds) dééls toegekend].  

Besluit om zsm Windparkfonds uit te nodigen voor openbare infobijeenkomst. DO zal verenigingen 

actief benaderen, maar ook algemene uitnodiging via eigen kanalen verspreiden. Want ook 

burgerinitiatieven kunnen zich melden. Patrick benadert Theo Neessen. 

Patrick vraagt ook nog na of Omgevingsfonds Kookepan wel/niet ook voor Egchel iets betekent. 

Definitieve duidelijkheid nodig.  

4.2.Snelheid wegen 

DO heeft groot aantal gróte 30km-stickers gekregen. Patrick vraagt bij gemeente na wat er wel/niet 

mee mag. Op containers, ja, maar als we ze bv zelf op hardboard plakken en aan lantaarnpalen 

bevestigen? Sowieso met beleid verspreiden/uitgeven. Volgende vergadering nader bespreken, na 

antwoord gemeente. Metingen snelheid en vrachtwagens volgen overigens ‘na corona’, aldus 

gemeente in DO-voorjaarsvergadering. 

4.3 Plannen zonneparken 

Dag vóór vergadering (eindelijk) ontvangstbevestiging gekregen van DO-brief over zonneparken. 

[Inhoudelijke reactie volgt na besluit over parken, laat gemeente de woensdag ná DO weten] 

4.4 Opening Ommetje, terugblik 

Was geslaagd en gezellig. Patrick had wel iets meer mensen verwacht, Resie viel het juist mee. 

Aandacht nodig voor dichtgroeien van m.n. laatste stuk richting Rongvenweg. Piet noemt ‘klepelen’ 

als mogelijke oplosing. In combinatie met houtsnippers. Patrick vraagt Arno Linssen (gemeente) of 

snippers beschikbaar zijn. Misschien heeft gemeente ook ‘n bankje over…? 



Moniek doet voorstel aanvraag Oranjefonds voor nationale Burendag 24,25,26-9. Subsidie-

aanvraag €400 voor materiaal om zelf bankje / picknickset te maken. Verenigingen/jeugd bij 

betrekken, met feestelijke opening. Moniek maakt voorzet aanvraag. 

4.5 Wandelpad bovenop geluidswal 

Mooi pad maar was overwoekerd. Is op verzoek DO éénmalig gemaaid door gemeente, moet nu 

als struinpad openblijven door gebruik inwoners. Stimuleren kan door infobord bij opgang 

Gielenhofweg. Daarop info over groei en bloei én historie (wal ligt op tracé oude landweer). Resie 

benadert IVN/Toos Wilms. 

Op Facebook suggereren Mirella Scheffer/Piet Gielen een oversteek over greppel om vanaf de 

wal, over hun terrein, naar de Jacobusstraat te kunnen lopen. Patrick vraagt na of ’t serieus is. 

4.6 Natuurpark De Kemp 

Moniek en Bas vd Mortel hebben voorgesprek gehad met Piet, mede om tactiek te bepalen. 

Noodzakelijk eerste stap vóórdat je met de gemeente praat is: concreet zicht op een stuk grond. 

Moniek geeft aan dat er inderdaad zicht op een zeer gunstig gelegen stuk grond is. Heeft 

gesproken met direct betrokkene/eigenaar die zeer enthousiast was over plan. Details kunnen nog 

niet in de notulen, is nog wat prematuur en vertrouwelijk. Moniek verwacht over maximaal twee 

weken duidelijkheid. Daarna volgt eerste gesprek met gemeente.  

5. Benen-op-tafelsessie 

Algemeen gevoel dat het nodig is om deze bijeenkomst te houden. Over rol DO, ieders eigen 

verwachting en inzetbaarheid, sterktes en zwaktes, op te pakken onderwerpen, en vooral ook: hoe 

méér inwoners bereid te vinden mee doen in DO/commissie/werkgroep o.i.d. 

Resie, Yvonne en Robert gaan dit voorbereiden, mede o.b.v. enkele bestaande documenten en 

eerdere bevindingen (zoals statuten, dorpsenquête, onderzoek Hogeschool Zuyd). 

Deze sessie vindt plaats op 20 juli, aansluitend op afscheid Cor/Natasja en een zéér korte 

reguliere vergadering.  

6. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

Patrick vraagt bij gezamenlijk Dorpsoverleg of het daar op agenda komt / of er vanuit het Gez. DO 

tips of aanbevelingen zijn. Daarna bezien wat ons al dan niet te doen staat w.b. aanpassen 

statuten/huishoudelijk reglement. 

7. Rondvraag 

Jan meldt dat hij een zeer positie ziekenhuis-uitslag heeft gekregen. Ook dat de 

evenementenkalender binnenkort weer op de website komt. 

Yvonne wijst, op verzoek van Jacqueline Janssen (dorpsondersteuner), naar het landelijke initiatief 

Open je hart (www.openjehart.nu), dat op allerlei manieren, op lokaal niveau, contact tussen 

mensen bevordert. Even allemaal de website checken. 

Robert meldt dat Wies Smeets namens de Goede Doelenweek Egchel heeft gevraagd of zij de 

DO-bankrekening kunnen blijven gebruiken. Aanleiding zijn plannen voor een Peel en Maas-brede 

GDW-donatiewebsite, met apart ‘tabblad’ per kern. Robert denkt dat dit veel haken en ogen geeft 

voor ‘zijn’ financieel beheer als penningmeester. DO besluit Wies te vragen om bij andere kleine 

dorpen te informeren hoe zij het doen. Patrick zal contact opnemen. 

7. Afspraak etentje college & datum volgende vergaderingen 

Patrick neemt contact op met Bestuurssecretariaat b&w . 

Volgende DO-vergaderingen:  20 juli (vooral ‘sessie, zie punt 5), 14 september. 

 

Actielijst 
Patrick : stuurt PPT windparkfonds door / benadert Windparkfonds voor infobijeenkomst Egchel / vraagt  

Kookepan over  profijt Egchel / vraagt gemeente over gebruik 30km-stickers / vraagt gemeente om houtsnippers 

ommetje + wal (+ bankje?) / informeert bij Mirella Scheffers over oversteek wal naar Jacobusstraat / benadert 

Gez.Dorpsoverleg over nieuwe Wet Rechtspersonen / benadert gemeente over data etentje college 

Moniek : Egchel Schoon aanvullen op website / voorzet aanvraag Oranjefonds 

Robert : representatiekaartje 

Resie : Cor en Natasja vragen voor afscheid / Toos Wilms ivm bordje Geluidswal 

http://www.openjehart.nu/

