
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 21-10 2021 
 
Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Patrick van ’t Hooft (secr.), Robert Timmermans (penn.), 

Jan Schaareman,  Martien Rutten, Piet Delissen, Yvonne Truijen (Vorkmeer) 

Afgemeld: Moniek Gommans, Johan Findhammer, Vivian Moonen 

   
 
1. Opening door Patrick (Resie iets later)  
 
2. Mededelingen en post 
Mededelingen: geen.  
Post: geen inhoudelijk relevante post/mail behalve aankondiging gemeente van 
informatieavond herinrichting o.m. Muldersweg. Ter info doorgezet naar facebook.  
 
3. Notulen 14-9 
a) Inhoudelijk: akkoord 
b) Actiepunten, en n.a.v. notulen: 
- Verenigingsmarkt: Resie heeft nog geen contact opgenomen met Coos de Bruin over 
organisatie, gaat ze snel doen. 
- Financiën Goede Doelen Egchel alsnog via DO? Robert heeft contact met Wies Smeets 
gehad: kostenbesparing als alles via DO loopt minimaal, want ‘Egchel’ moet sowieso 
stichting worden, met notaris- en KvK-kosten van dien. Robert wél bereid de boekhouding 
voor ‘Egchel’ te blijven doen, is niet zóveel werk. Wel goed op papier zetten dat 
eindverantwoordelijkheid niet bij DO ligt. En van jaar tot jaar bekijken. Robert zal dit zo met 
Wies bespreken. 
- Bijeenkomst DO’en – Raad. Patrick, Martien en Robert geweest. Goede opkomst raad (22 
leden). Patrick: zinvolle bijeenkomst om belang DO’en weer eens onder aandacht raad te 
brengen. Gesprek over rol/positie DO ook nuttig. Robert zou Geert Schmitz graag eens 
uitnodigen in DO. Wordt in gedachten gehouden. Patrick stuurt (toegezegde) sheets 
bijeenkomst door zodra ze binnen zijn. 
- Voortgang park De Kemp. Twee bijeenkomsten werkgroep geweest. Wordt nu gewerkt 
aan een semi-professioneel uitziende, mógelijke plattegrond ivm volgende fase: eerste 
peiling ivm subsidie-aanvragen. In die fase ook oprichting stichting. Zeer binnenkort overleg 
met Egopop. En binnenkort duidelijkheid over vast aanspreekpunt gemeente. 
Bekendmaking/werving in Egchel begin 2022?   
- Ommetje. Laatste stuk naar Rongvenweg weer vrijwel onbegaanbaar. Piet gaat met 
klepelaar Maasbree praten over vast onderhoudscontract voor bv 4-5 x klepelen per jaar. 
Kosten zijn beperkt. DO geeft maximumbudget mee. 
Patrick en Martien gaan kijken naar geschikte plaats voor plaatsing (door gemeente 
toegezegde) bank en tafel. 
- Bouwplannen Egchel. Voorlopig geen uitbereiding GP-hof. Gemeente zou bezig zijn om 
per dorp concreet uit te werken wat de bouwmogelijkheden zijn. Resie vraagt bij gemeente 
naar woonplannen Egchel. 
 
4. Verkeer Jacobusstraat/Hoekerstraat/Gielenhofweg 
Besluit om een hierover info-avond voor inwoners te organiseren. Gemeente presenteert 
dan meetresultaten, met gelegenheid tot vragen/reageren aanwezigen. Dan ook gesprek 
DO -aanwezigen over mogelijk vervolg. Patrick zoekt datum i.o.m. gemeente en ’t Erf, bij 
voorkeur 22, 23 of 24 november.  



Om avond te promoten maakt Robert eenvoudige h-a-h flyer. Verspreiding via Henk Selen 
(Patrick benadert hem). Gelegenheid aangrijpen om enkele inwoners te vinden die dit 
thema structureel namens DO willen volgen (‘commissie’)  
 
5. Rondvraag 
- Patrick: afspraak met college niet beter ná verkiezingen maart a.s., ivm nieuw college? 
DO akkoord, Patrick informeert Geert Wismans. 
- Patrick: gemeente/politie denken begin november meer te kunnen zeggen over inval pand 
Muldersweg. DO wordt dan ook geïnformeerd, beloofde gemeentewoordvoerder. 
- Resie; aanvraag jaarlijkse subsidie nu al? Robert checkt. 
- Piet, over commotie Huishoudelijke Hulp: heeft concept-onderzoeksrapport ingezien, pakt 
positief uit voor Stichting Kernkracht/dorpen. 
- Nieuwe website: proces overzetten oude naar nieuwe website is na een periode van 
stilstand weer volop in beweging. Moment van online gaan komt inzicht. Piet wijst op 
filmbeelden van Jo Hilkens. Resie vraagt na bij dochter Christel. 
 
 
 
Volgende vergaderingen / bijeenkomsten 

- Info-avond verkeer: mogelijk op 22, 23 of 24 november (datum nog vast te stellen) 
- Volgende Dorpsoverleg: dat zou op 23-11 zijn (o.m. over Kernteam, met 
dorpsondersteuner Jacqueline Janssen). Die datum gaat niet door, er volgt zsm een nieuwe 
datum. 
- 14 december: laatste DO van 2021. 
 


