
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 26-1 
2022 
 
Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Patrick van ’t Hooft (secr.), Jan Schaareman,  

Johan Findhammer, Martien Rutten, Piet Delissen, Yvonne Truijen (Vorkmeer) 

Afgemeld: Moniek Gommans, Robert Timmermans (penn.), Vivian Moonen 

Gasten: Lies Gommans, Jacqueline Janssen, Ruud Delissen, Joyce Tielen, Odilia 
Rens   
 
1. Opening door Resie, vaststelling agenda   
I.v.m. afwezigheid penningmeester Robert schuift het laatste agendapunt 
(jaarcijfers/kascontrole) door naar de volgende vergadering. 
 
2. Mededelingen en post 

Patrick gaat binnenkort uitzoeken via KvK / vragen hoe lang bestuursleden al in DO zitten, 

i.v.m. statutair aftreden/herbenoeming. 

Post (belangrijkste): 

- Rondschrijven Dorpsraad Buggenum over veelheid aan vervuilende bedrijven die daar 

gepland zijn. Is eerder al op facebookpagina Egchel doorgezet. Geen verdere actie DO. 

- Mails vanuit gezamenlijke dorpsoverleg: terugblik op sessie met raad (oktober j.l.), en 

voornemens 2022: o.a. vervolg op kennismaking DO’en - (nieuwe) gemeenteraad, en (in 

aparte sessie) kennismaking met ambtenaren. Ook: hoe jeugd betrekken Verder: aanbod 

Geert Schmitz (vrz gez. DO) aan afzonderlijke DO’en voor nadere toelichting ‘zelfsturing’. 

3. Notulen 7 december 

Inhoudelijk: geen opmerkingen. 

Naar aanleiding van / lopende zaken: 

- Verenigingsmarkt: Resie en Coos de Bruijn bezig met voorbereiding. Voorlopige datums 15 

of 22 mei. Doel: meer bekendheid/leden werven/van elkaar leren én elkaar waar nodig (ook 

bestuurlijk) helpen. 

- Filmmateriaal Egchel, familie Hilkens: Resie heeft usb-stick afgegeven aan dochter Christel 

om e.e.a. erop te zetten. Nog niet retour ontvangen. Piet heeft over films contact gehad met 

Henk Thiesen. Mogelijk kan materiaal al gebruikt worden op verenigingsmarkt.  

- Plan De Kemp: kartrekker Moniek laat weten dat ze weer ermee aan de slag gaat (was 

even druk met privézaken). Binnenkort komt werkgroep weer bij elkaar. 

- Ommetje Egchel: gemeente heeft bankje geplaatst langs route (zie ook facebook). 

- Facebook-enquête Wonen > 95 reacties tot nu toe. Patrick kan reacties ná de 40e alleen 

zien na ontsleuteling – maar dan wel upgrade/betaling nodig. Een week gratis ‘ontsleutelen’ 

lijkt ook mogelijk. Mocht betaling nodig zijn: DO akkoord.  

Patrick zet resultaten op facebook. Patrick: enquête bedoeld als probeersel, waarde ervan 

beperkt. Enkele mensen hebben n.a.v. poll aangeboden mee te willen denken over thema 

Wonen. Patrick zal ze uitnodigen voor volgende DO, waar Wonen op agenda staat.   

- Aanvraag jaarlijkse waarderingssubsidie gemeente: is door Robert gedaan, loopt. 

- Nieuwe website: ligt sinds half november stil, tot spijt van Jan. Patrick contacteert Robert. 

- Spiegel kruispunt Hoekerstraat-Gielenhofweg: gemeente antwoordt desgevraagd hiermee 

terughoudend te zijn omdat een spiegel vaak ‘schijnveiligheid’ geeft. Geen verdere actie DO. 

Patrick informeert vragensteller. 

- Datum vaststellen (uitgestelde) Verkeersavond: in volgende DO. 



4. Tiny Houses ‘KepEgchel’ 

Initiatiefneemster Yvonne Houtakkers presenteert haar plan (powerpoint als *bijlage 

meegestuurd met notulen). Is in principe voor 15 jaar. Streven: geheel ‘off grid’ en maximaal 

duurzaam. Momenteel zo’n 40 belangstellenden, allen met een band met / of woonachtig in 

Peel en Maas. Maximale diversiteit in leeftijden, man/vrouw / eenpersoons-meerpersoons 

e.d. Bewoners vormen coöperatie en worden dus geacht veel samen te doen (ook met bv. 

Piuspark) en open staan voor geïnteresseerde buitenwereld. Streven/hoop is eind 2022 

vergunning rond te hebben. Aandachtspunt: het (tussen Egchel en gemeente) besproken 

‘behoud van de open ruimte’ tussen Egchel en Panningen.    

Reacties vanuit vergadering: zonder uitzonderling positief. 

5. Hulp bij het Huishouden / Kernteam 

- Dorpsondersteuner Jacqueline Janssen legt m.b.v. powerpoint uit hoe HbH werkt: dorpen 

regelen zélf (met eigen budget) via professionele dorpsondersteuner (d.o.) de benodigde 

hulp. D.o. gaat snel na aanvraag op huisbezoek, ziet wat nodig is, en hulp start dan binnen 

een à twee weken. Veel sneller en persoonlijker dan voorheen via gemeente. Bezoek d.o. en 

hulpverlener heeft ook signaleringsfunctie voor andere hulpvragen en behoeften hulpvrager. 

D.o. heeft netwerk in dorp en kan efficiënt/snel doorverwijzen.  

Uit enquête blijkt dat cliënten zeer tevreden zijn met deze opzet. Is nu nog proefproject, 

wordt wrs dit jaar omgezet in de definitieve Dorpsvoorziening. Dorpsvoorziening kan zich 

breder bezighouden met zorg, welzijn en womnen.  

- Probleem: elk dorp heeft ondersteuningswerkgroepje ‘zorg en welzijn’ nodig om o.a. HbH te 

begeleiden, om als klankbord te dienen, en evt. nieuwe initiatieven op te pakken. Egchel had 

zo’n Kernteam, maar dat is vrijwel ter ziele – maar wel nodig. Piet, bestuurslid KernKracht 

(stichting die HbH-financiën namens alle dorpen doet), neemt de honneurs waar. Probeert 

nu mensen te vinden, maar dat blijkt lastig. Kernteam/werkgroep idealiter met bredere 

insteek dan alleen HbH (zie boven).  

In andere dorpen zijn werkgroepen actief die alle zaken t.a.v zorg, wonen en welzijn regelen. 

- Lies Gommans, informele vraagbaak zorg en vrz Hoéskamer (Dorpsontmoeting) Egchel 

praat DO bij over Hoéskamer: draait goed, voldoende vrijwilligers ook. Eigen stichting en 

financiën. Veel contact met d.o. Jacqueline. Professioneel ondersteuner (vanuit Vorkmeer) 

Marlies Grubben gaat na vijf jaar Hoéskamer met pensioen. Lies hoopt op een net zo goede 

vervanger. 

6. Rondvraag en datum volgende vergadering 

Patrick: checken nieuwe Wbtr (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) niet vergeten. 

(toezegging Robert). 

Ruud Delissen/Odilia Rens/Joyce Tielen: allen kandidaat gemeenteraadsverkiezingen, 

blijven DO voorlopig ter oriëntatie volgen.   

 

Volgende vergadering (datum al eerder vastgesteld): dinsdag 15 februari. 

 

 

 

 

 

 


