
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 24-3 2022 
 
Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Patrick van ’t Hooft (secr.), Robert Timmermans (penn), Jan 

Schaareman, Martien Rutten, Piet Delissen, Yvonne Truijen (Vorkmeer), Ruud Delissen, Odilia 

Rens 

Gasten Fons Sijben en René Sillekens (SV Egchel) 

Afgemeld: Johan Findhammer 

 
1. Opening en welkom door Resie  
 
2. Fusiebesprekingen voetbalverenigingen Egchel en Panningen / locatiekeuze 
René Sillekens en Fons Sijben (SV Egchel) lichten toe: fusie an sich staat vrijwel vast. Over 
locatiekeuze komen de clubs er niet uit: beide pleiten voor éigen locatie. Gemeente moet knoop 
doorhakken. Beide clubs werken nu (in alle openheid naar elkaar toe) aan een eigen ‘bidbook’ om 
hun zaak te bepleiten bij gemeente/raad. 
Minpunten locatie Egchel: duurder (o.m. door complete nieuwbouw) en minder (maar wel genoeg) 
ruimte. Vrijkomende velden in Egchel zouden ook betere bouwmogelijkheden opleveren dan 
Panningen. S.V. Egchel heeft al veel voorwerk gedaan om haar zaak te bepleiten: Bouwens, 
basisschool en Piuspark zijn vóór locatie Egchel. Pluspunt is verder centralere ligging Egchel 
(afstand naar Panningen-Noord groot voor m.n. jeugd) en mede-gebruik Egchelse velden door 
o.m. KVW en Jong Nederland. Verder: dreiging aantasting leefbaarheid Egchel, b.v. minder 
gebruik Café Manders (‘derde helft’); jeugd sluit wellicht eerder aan bij Jong Nederland P’gen (bij 
‘voetbalvriendjes’) e.d. 
DO suggereert René en Fons goed uit te zoeken waar leden van beide clubs wonen. Welk 
percentage woont dichter bij de Egchelse velden? En: zoek draagvlak bij direct omwonenden aan 
bv Emmastraat (want straks grote drukte).  
Vraag van Fons en René: wil DO pleidooi van Egchel bij de gemeente ondersteunen? 
Vergadering is unaniem positief. Vraagt om toesturen concept ‘bidbook’ zodra het er is, en zal dan 
bezien op welke wijze ze het pleidooi van SV Egchel kracht kan bijzetten. 
 
3. Mededelingen & post 
Mededelingen: geen. 
Post: 
- Verzoek Mientjeshof: vraagt of DO voor Mientjeshof subsidie kan aanvragen bij Postcodeloterij 
voor tuinhuisje (tbv minibieb, spelletjesbieb, stekjes) Mientjeshof kan dat zelf niet, want daarvoor 
moet je stichting zijn. DO wijst na beraad verzoek af: weliswaar sympathiek bedrijf, maar DO wil 
geen precedent scheppen voor dit soort doorgeefluik-activiteiten; is geen taak DO. Suggestie van 
aanvraag bij Windparkfonds lijkt Martien (zit in toewijzingscommissie WP-fonds) kansloos: ook 
daarvoor moet je een stichting/vereniging zijn. Suggestie wordt gedaan voor crowdfunding, bv via 
facebook. Patrick zal reactie DO doorgeven. 
- Vraag inwoner per mail: over openen van (sinds enkele jaren geblokkeerde) doorgang van het 
wandelpad aan einde geluidswal GP-hof linksaf, richting Roggelseweg. Reactie DO: is eerder 
besproken. Eigenaren van bewuste twee percelen zijn volgens diverse DO-leden onvermurwbaar, 
hebben doorgang naar eigen zeggen afgesloten ‘vanwege overlast’. Patrick zal reactie aan 
vragensteller doorgeven. 
- Directeur Nicole Litjens wil graag naar DO komen om DO bij te praten over ontwikkelingen 
nieuw/verbouw. Wil ook meedenken over verkeersproblematiek. Patrick nodigt haar uit voor 
volgende vergadering. 
- Gemeente: binnenkort besluit over nieuw subsidiebedrag voor Dorpsoverleggen. I.p.v. vast 
bedrag (‘waarderingssubsidie’) nu meer maatwerk. Even afwachten. 
 
4. Notulen 15-2 
Inhoudelijk: geen opmerkingen 
 



Actiepunten & overige follow-ups n.a.v. notulen 
- Eerste bijeenkomst Wonen-werkgroep: 6 april (Ruud Delissen, Robert Delissen, Peter Hanssen, 
Yvonne Truijen). Patrick schuift eerste keer ook aan. 
- Martien en Jan waren bij thema-bijeenkomst Communicatie (gezamenlijke dorpsoverleggen). 
Communicatie loopt volgens beiden in veel dorpen moeizaam. Opvallend daarentegen het 
enthousiasme van enkele jongeren in Grashoek en Koningslust. Ruud suggereert om via ouders 
op zoek te gaan naar jongeren / studenten in Egchel. 
- Resie voelt druk vanuit Gez. Dorpsoverleg om als DO extra taken op te pakken. Concreet 
verzoek: of Egchel mee wil draaien in werkgroepje ‘contact met gemeenteraad’. Yvonne benadrukt 
dat nee-zeggen gewoon kan. 
- Verenigingsmarkt: datum definitief zondagochtend 22 mei 10.30-13.00. Reacties positief. Extern 
werkgroepje van vijf (incl. Resie) gaat e.e.a. verder voorbereiden. Resie zal de markt ook 
aansluitend aan jaarvergadering ’t Erf (28-4) aan de orde stellen.  
- Plan De Kemp: werkgroep komt op 27-3 na lange pauze weer bij elkaar. 
- Aanpassen statuten ivm Wet Wbtr (Robert): wordt doorgeschoven. 
- Oude films Egchel (Jo Hilkens): er ontstaat enige verwarring over de vraag om hoeveel materiaal 
het nu gaat en hoeveel er is overgedragen. Resie vraagt nog eens na bij dochter Christel. 
- Hulp bij Huishouden / welzijn / Kernteam: Dana van de Rieth volgt Marlies Grubben (pensioen) 
op bij de Hoeskamer én is ook de nieuwe Dorpsondersteuner, ter vervanging van Jacqueline 
Janssen. DO zorgt voor attenties voor beide afscheidnemers. De (nieuwe) combinatie begeleider 
Hoeskamer én dorpsondersteuner wordt als logisch/elkaar versterkend gezien. 
Piet laat weten nog even de Kernteam-taken (in een minimale eenmans-variant) te blijven 
uitvoeren, tot definitieve uitkomst ‘dorpsvoorziening’-discussie. Maar zal dit op termijn toch 
terugleggen bij DO. 
 
Kascontrole boekjaar 2021: Odilia en Resie hebben de financiën van het DO gecontroleerd. Alles 
was prima geadministreerd en er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld. Penningmeester 
Robert wordt onder dankzegging ‘gedechargeerd’.  
 
5. Nieuwe website Egchel/DO 
Robert en Jan vertellen over het vele werk dat komt kijken bij omzetten oude naar nieuwe website. 
Robert laat op beamer website ‘under construction’ zien en licht keuzes toe. Hij zegt toe enkele 
suggesties vanuit de vergadering mee nemen. Hij zal webadres delen met DO, zodat iedereen 
thuis nog eens kan kijken en tips/opmerkringen kan doorgeven. 
Streven van Robert en Jan is vóór zomervakantie live gaan. Vanuit vergadering klinken stemmen 
om niet zo lang te wachten. Website hoeft niet eerst 100% af te zijn om live te gaan.  
Robert vraagt bestuursleden portretfoto op te sturen voor website. 
 
6. Organisatie Verkeersavond 20 april 
Tijdens die avond deelt de gemeente de uitkomsten van de verkeersmetingen van vorig jaar en 
kunnen aanwezigen reageren, suggesties doen. DO kijkt vervolgens wat zijn rol kan zijn. 
Avond moet goed bekendgemaakt worden. Patrick, Resie en Odilia pakken organisatie op.  
 
7. Egchel 75 jaar (2023) 
Ruud benadrukt / weet uit ervaring dat dit snel moet worden opgepakt, vanwege benodigde 
voorbereidingstijd en snel vollopende agenda’s. Hij wil deze kar wel trekken. Resie doet mee. 
 
8. Rondvraag   
Patrick: moet er niet eens serieus gekeken worden naar meer gebruik van (verscholen) 
grasveld/terrein schuin achter trapveldje, tegenover ’t Erf? > naar volgende vergadering 
Piet: wil graag weten wat uitnodigingsbeleid was voor vrijwilligersavond ’t Erf. Leek alsof sommige 
groepen buiten de boot vielen. Resie (nieuw in bestuur Erf) vraagt na.  
Ruud: plaatst vraagtekens bij financiële beleid ’t Erf richting verenigingen: zonder goede 
communicatie worden ineens opslagkosten berekend aan verenigingen. Resie vraagt na. 
 
Data volgende vergaderingen: 
Donderdag 21 april 
Donderdag 19 mei 


