
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 7-12 2021 
 
Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Patrick van ’t Hooft (secr.), Jan Schaareman,  

Martien Rutten, Piet Delissen, Yvonne Truijen (Vorkmeer) 

Afgemeld: Moniek Gommans, Johan Findhammer, Vivian Moonen, Robert 

Timmermans (penn.) 

   
 
1. Opening door Resie 

2. Mededelingen en post 

Mededelingen: geen. Post:  

- Samenvatting Benen-op-tafelsessies (Yvonne). Patrick checkt afspraken, kom er vlg. keer 

op terug. 

- Gez. Dorpsoverleggen: bijeenkomst communicatie verplaatst naar 20-1 

- ALV Ver. Kleine Kernen (themabijeenkomst: toekomst kerken) uitgesteld 

- Verslag bijeenkomst DO’en -  Raad. Patrick bekijkt doorsturen (samen met notulen) zinvol 

is.  

- Info over tiny houses-initiatief Egchel: initiatiefneemster Yvonne Houtakkers komt het in 

volgende DO toelichten. 

- Ine Jacobs/Piuspark: info over voortgang. Komt in januari in gemeenteraad 

- IKC De Kemp: bouw 2e noodlokaal 

- Verzoek enquête winkelcentra Peel en Maas: heeft Patrick al op Facebook-Egchel gezet. 

- Vraag inwoner over hondenpoep-overlast. Wordt door vergadering niet als groot probleem 

gezien, dus geen rol DO. Advies aan inwoners om het te blijven melden via b.v. facebook. 

Patrick bericht vragensteller. 

- Vraag/suggestie inwoner: plaatsen spiegel bij hoek Hoekerstraat/Gielenhofweg: Patrick legt 

het voor aan gemeente (Pim Hillen). 

 

3. Notulen 21 oktober 

Tekstueel geen opmerkingen. 

Naar aanleiding van / voortgang lopende zaken:    

Verenigingsmarkt: Resie en Coos de Bruyn zijn er ermee bezig, loopt. Opzet brief klaar. 

Voorlopige planning: mei. 

Plan De Kemp: Gesprek met Egopop heeft plaatsgevonden. Onduidelijk of combinatie met 

plan mogelijk is. Daarom nu tweede optie op tafel: parkgebied wordt alleen vóórste deel 

oorspronkelijke terrein, maar verbreed met twee percelen links ernaast. Werkgroep gaat (in 

nieuwe jaar) in gesprek met eigenaren. Kartrekker Monique tot die tijd niet beschikbaar door 

drukke werkzaamheden. 

Ommetje: Piet heeft afspraken gemaakt met klepelaar die minimaal 4-5 keer per jaar 

onderhoud gaat plegen. Van te voren wel een keer een man of drie/vier nodig voor ophogen 

op/afgang bruggetje. Mogelijk ook voor knippen/heggenschaarwerk laatste stuk naar 

Rongvenweg. Piet neemt initiatief via app-groep. 

Plaatsen bank: Martien en Patrick hebben gekeken naar beste plek voor bankje. Conclusie: 

enkele meters na ingang afslag vanaf De Horsten richting Rongvenweg. Daar is plaats, het is 

vlakbij en zichtbaar vanaf De Horsten, en ligt enigszins tussen groen, met uitzicht op dorp. 

Patrick neemt contact op met Pim Hillen over plaatsing. 

Bouwplannen Egchel: Resie heeft geïnformeerd bij gemeente/Loes Nellen. Begin volgend 

jaar komen er geactualiseerde woonagenda’s van alle kernen. Voor Egchel dan o.m. ook 

meer duidelijkheid over GP-hof fase 2. DO nodigt Loes uit voor februari-vergadering  



(Resie neemt contact op)  

Piet suggereert om als dorp zelf de woonbehoefte te peilen, b.v. via vraag/peiling Facebook. 

Yvonne: peiling kan eerste indicatie geven of het wel/niet leeft en of woonagenda aansluit bij 

behoefte. Patrick maakt opzetje en stuurt het even rond.  

Yvonne: afhankelijk van reacties kan ook dit ook leiden tot nieuwe werkgroep die dit verder 

op zich neemt. DO hoeft niet alles zelf te doen.  

Jaarlijkse DO-subsidie aangevraagd? Patrick checkt bij penningmeester Robert naar stand 

van zaken. Roberts gebruikelijke verzoek om de kwartaalcijfers te bekijken verschuift naar 

volgende vergadering. Dan wellicht meteen maar jaarcijfers?  

Hulp bij huishouden/Kernteam:  

Proefproject HbH door dorpen wordt door gemeenteraad waarschijnlijk met max 1 jaar 

verlengd. Daarna wrs dorpsvoorziening, gerund door stichting in de vorm van 

zorgcoöperatie, met alle dorpen als lid. Piet is bezig met benaderen van mensen voor 

(noodzakelijke) Kernteam Egchel. Kernteam + financiën HbH blijven in nieuwe setting ook 

onder DO vallen. 

Bijpraten met HbH/Kernteam zodra we weer fysiek vergaderen. Patrick benadert Jacqueline 

Janssen (dorpsondersteuner) en Lies Gommans alvast voor de (nieuwe) vergaderdatum 26 

(evt. 27) januari. 

Filmbeelden over Egchel van Jo Hilkens: Resie heeft dochter Christel erover benaderd, die 

ook haar broer heeft gevraagd. We mogen het gebruiken (b.v. voor website). Er ligt heel veel 

materiaal van enkele decennia gelden, deels gedigitaliseerd, maar volgens Christel vaak van 

slechte kwaliteit. Serieus bekijken wat en hoe we e.e.a. kunnen veiligstellen. Piet vraagt 

Henk Thiesen wat hij van de filmcollectie weet. Afspraak: Resie vraagt Robert of hij er eens 

naar wil kijken. Patrick kijkt graag mee. Mogelijk kan gemeente ook rol spelen in 

digitalisering, in kader van erfgoedbeleid. 

Nieuwe website: Jan laat via chat weten (heeft geen geluidsverbinding) dat het niet opschiet. 

Patrick neemt contact met hem op voor nadere toelichting. 

4. Rondvraag, datum volgende vergadering 

Resie bedankt DO voor de bloemen n.a.v. haar afscheid als Rabo-ambassadeur voor Egchel 

Volgende vergaderingen: 

- Woensdag 26 januari.  

Als we dan weer in ’t Erf terecht kunnen, staan twee agendapunten al vast: HbH/Kernteam 

en toelichting tiny houses-project. 

- Dinsdag 15 februari 

Verder: zodra er zicht is op heropening ’t Erf: nieuwe datum verkeersavond plannen.  


