
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 14-9 2021 
 
Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Patrick van ’t Hooft (secr.), Robert Timmermans (penn.), Jan 
Schaareman, Johan Findhammer, Martien Rutten, Vivian Moonen, Yvonne Truijen (Vorkmeer) 
Afgemeld: Piet Delissen, Moniek Gommans  
 
1. Opening door Resie 
2. Organiseren verenigingsmarkt 
Gast Coos de Bruijn (KBO Egchel) licht haar eerder gestuurde e-mail toe: 
KBO kampt met gebrek aan bestuursleden. Speelt ook bij andere verenigingen. Vraagt DO: Wil 
DO een verenigingsmarkt organiseren waarin alle Egchelse verenigingen zich presenteren? 
Kan goed zijn voor werving leden/bestuursleden, ook onder nieuwe inwoners. 
DO staat hier positief tegenover. Moet leuke, uitnodigende ‘markt’ worden (in ’t Erf). Ook goed 
voor onderlinge contacten verenigingen. Resie en Coos gaan hiervoor plan maken. 
3. Mededelingen en post 
Mededelingen: geen. Post: 
- Kort verslag digitale jaarvergadering ’t Erf, o.m. over personeelswisseling en herverkiezing 
bestuursleden. Bestuur zoekt nog één extra lid. 
- Kern met pit: uitnodiging om projecten in te dienen. Patrick stuurt door naar Moniek ivm De 
Kemp 
- Gez.Dorpsoverleg: uitnodiging thema-avond 7 oktober b.g.v. afscheid Wil vd Coelen. 
Uitgenodigd zijn betrokken vertegenwoordigers uit de dorpen rond slogan ‘It takes a village to 
raise a child’ (opvoeden en opgroeien in een dorp). Vorkmeer organiseert. Naam Sabine Zelen 
wordt genoemd als mogelijk geïnteresseerde. Patrick stuurt haar contactgegevens naar 
Yvonne door.  
4. Notulen 15-6 & update juli 
Inhoudelijk geen opmerkingen. 
N.a.v.: Robert heeft overlegd met Wies Smeets van Goede Doelen Egchel: opbrengst Goede 
Doelenweek wordt eenmalig via rekening DO overgemaakt naar betreffende goede doelen. 
Goede Doelencomité Egchel moet daarna zelf oplossing vinden/eigen rekening openen.  
Resie: Vreemd dat DO geen uitnodiging heeft gehad voor opening Windpark. 
Martien: Paadje vanaf einde geluidswal GP-hof richting Roggelseweg (door bosje) zit er niet in: 
eigenaar wil niet meewerken. 
5. Voorbereiden bijeenkomst Dorpsoverleggen – gemeenteraad 
Op zaterdagochtend 16-10 is er een breed overleg tussen de gezamenlijke dorpsoverleggen en 
de gemeenteraad. Doel: komen tot een goed partnerschap tussen raad en dorpsoverleggen 
voor ‘gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing’. Programmaonderdelen: o.a. 
zelfsturingsdorpsmarkt, dorpsfoto-speurtocht, groepsgesprekken, lunch. De organisatie heeft 
vier vragen voor elk DO: 

a) Wie komt er namens jullie dorp? Vanuit elk dorp kunnen drie actieve inwoners aanschuiven 

en jullie mogen bepalen wie. Denk daarbij aan het dorpsoverleg zelf maar ook aan relevante 

initiatieven en andere gremia in het dorp.  

b) Drie foto’s sturen voor een foto-speurtocht 

Doel: een beeld geven aan raad en andere actieve inwoners wat er in de dorpen speelt.  

c) Zorgen voor jullie ‘marktkraam’ op de zelfsturingsdorpsmarkt 

d) Hebben jullie een casus voor het groepsgesprek? (optioneel) 

Wat zijn dilemma’s, zaken waar jullie tegen aanlopen?  
Robert, Martien en Patrick gaan. Patrick stuurt ter voorbereiding volledige uitnodigingsmail naar 
M & R. Deze drie komen 28-9 bij elkaar voor voorbereiding van bovenstaande punten. Patrick 
vraagt daarvóór bij raadsgriffie na wat de verwachte opkomst van raadsleden is. De gevraagde 
inspanning door DO’en moet immers wel lonend zijn.  

6. Verkeersmetingen: voorbespreken bijeenkomst met gemeente, dinsdag 5-10 
Op dinsdag 5 oktober komen Ad Blom, Steven Duerink en Pim Hillen naar het DO (19.30) om 

een toelichting te geven op de verkeers-meetresultaten. Gemeente zegt voldoende 



betrouwbare meetresultaten te hebben.  

Meteen ook een algemene informatieavond voor geïnteresseerde inwoners? Liever niet, laat 

gemeente weten, want eerst graag toelichten en zien of er vervolgvragen of -onderzoeken 

nodig zijn. Daarna is een info-avond altijd mogelijk. DO akkoord. 

Pim gaf ook aan dat de smiley van de Gielenhofweg met spoed naar de Veldstraat in Baarlo is 

gegaan ivm omleiding Napoleonsbaan. De smiley komt op korte termijn in elk geval niet terug, 

want hij heeft volgens de gemeente al voldoende gegevens verzameld. Afhankelijk van het 

overleg 5 oktober kan de smiley mogelijk nog eens terugkomen. . 

Moniek gaf per mail nog ter overweging mee: de tijdelijke wegversmalling op de Jacobusstraat 

(door wegwerkzaamheden) zorgt voor een aanzienlijke snelheidsverlaging. Is permanente 

wegversmalling geen optie? (zie ook Beekstraat Panningen) 

Op 5 oktober ook gebruik 30km-stickers bespreken. 

Verkeersproblematiek goed item voor bijeenkomst DO’en – raad (zie agendapunt 5) 

6. Lopende zaken, kort  

Voortgang plan De Kemp 

Moniek laat per mail weten: Er is een goed gesprek geweest met de (hier nog niet nader te 

noemen) grondeigenaren. Zij willen grond beschikbaar stellen. Werkgroep gaat nu 

onderzoeken hoe verder te gaan i.s.m. gemeente en eigenaar. Als dit een concretere basis 

heeft willen we in gesprek met de Egchelse bevolking, verenigingen, IVN etc over invulling, 

wensen etc.  

Vraag van Moniek aan DO: Om een start te kunnen maken zal er een stichting opgericht 

moeten worden. Is DO bereid om de eerste sponsor van De Kemp te worden door de 

(notaris/advies-) kosten voor het oprichten van de stichting voor zijn rekening te nemen?  

DO besluit positief. Moniek kan wellicht contact opnemen met Noortje Rutten inzake 

documenten. 

Zitbank/picknickplek Ommetje  

Gemeente heeft set beschikbaar. Pim Hillen gaat daarover. Op 5 -10, als Pim er ook is, verder 

bespreken. Twee kandidaat-plekken: bij bruggetje, of bij ingang traject Horsten>Rongvenweg. 

Plaatsing t.z.t. zonder ‘feestje’. Geen aanvraag Burendag gedaan. 

Wet Bestuur/toezicht rechtspersonen 

Robert zegt toe statuten te checken inzake Wbtr-proof. Patrick stuurt hem statuten. 

Hotseat-idee Robert 

Idee om elke vergadering één van ons vijf minuten op de ‘hotseat’ te plaatsen; de rest kan 

hem/haar vragen stellen over zijn leven/persoon. Idee erachter: elkaar beter leren kennen, wat 

ook voor DO-functioneren goed kan zijn. Patrick zal als eerste plaatsnemen. Wel pas in 

november-vergadering, want oktober = benen-op-tafel.  

7. Rondvraag 
Martien: zijn er nog mogelijkheden voor starters (woningbouw) in Egchel? Resie vraag bij 

Caroline Derks na hoe het staat met GP-hof fase 2. 

Yvonne: verwachtingen benen-op-tafelsessie dl.2? Robert hoopt dat we scherper in beeld 

krijgen wat onze prioriteiten zijn, waar we als DO-leden energie van krijgen en welke energie 

kósten. Patrick vraagt wat er aan de hand is in een (hier niet nader aan te duiden) woning met 

opvallend verwaarloosde tuin en gesloten rolluiken. Resie zoekt het uit. 

8. Vaststellen datum volgende vergaderingen 
21 oktober (kort, aansluitend benen-op tafel deel 2)  

23 november (o.m. over Kernteam, met dorpsondersteuner Jacqueline Janssen) 

14 december 

N.B. 

Vóór de eerstvolgende reguliere vergadering komen we nog twee keer bij elkaar: 

- Dinsdag 5 oktober 19.30  : overleg snelheidsmetingen. 

- Zaterdagochtend 9 oktober 11.30 : afscheid Cor & Natasja, met lunch 


