
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 19-5 2022 
 
Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Patrick van ’t Hooft (secr.), Robert Timmermans 

(penn), Jan Schaareman, Piet Delissen, Wie Naus, Yvonne Truijen (Vorkmeer) 

Lies Gommans, Sophie Lemmen. 

Afgemeld: Martien Rutten, Ruud Delissen, Odilia Rens, Johan Findhammer 

 
1. Opening en welkom door Resie 
Aanvulling agenda: vraag Sophie Lemmen (zie onder Rondvraag) 
 

2. Mededelingen en post 
Mededelingen: 
Robert en Resie gaan naar infoavond wet- en regelgeving op 9 juni. Ze zullen daar, op 
verzoek van Lies, ook kijken wat de nieuwe Wbtr betekent voor de Hoéskamer. Patrick 
suggereert een rol voor Vorkmeer in het ontzorgen van álle Hoeskamers op dit punt.  
Robert en Resie gaan ook naar kennismaking DO’en en nieuwe college, op 18 juni. Patrick 
(hij kan dan niet) stuurt uitnodiging door naar Robert/Resieen geeft namen alvast door.  
Post: 
- Mail Henk Selen: definitieve plan herinrichting Van Acchelstraat e.o. zou al bekend zijn? > 

Resie heeft dit nagevraagd bij gemeente. Die heeft na 1e infoavond i.o.m. 

‘buurtambassadeurs’ voorlopig ontwerp gemaakt. Ambassadeurs peilen mening buurt 

hierover. Info-avond volgt nog. Resie stuurt antwoordmail gemeente door naar Henk. 

- In diezelfde gemeentemail wordt ook gewag gemaakt van initiatief buurtbewoners om vier 

moeraseiken bij voelbalcourt speelplaats te kappen. Schooldirecteur Nicole Litjens is daar 

niet blij mee (verlies schaduw). Patrick zal Nicole mailen met suggestie om met gemeente en 

ambassadeurs hierover te overleggen. 

- Aanvraag (achteraf) bij gemeente voor fin. bijdrage Verkeersavond afgewezen; dient uit 

reguliere potje te komen. 

- Nieuwsbrief Tiny KepEgchel. Patrick vraagt Yvonne Houtappels dit voortaan zelf in Egchel-

facebookgroep te posten en naar de Egchel-website te sturen. 

3. Notulen 21-4 

We lopen de notulen door om bij te praten over lopende zaken: 

- Nieuwe onderwijswethouder (Machteld Beukema, D66) uitnodigen ivm De Kemp > zsm na 

installatie 31 mei. 

Bezoek (nieuwe) college aan Egchel (met lunch): Patrick zal volgende data voorleggen aan  

Geert Wismans, die e.e.a. verder geleidt: 3-9/ 24-9 / 15-10 

- Presentatie rapport toekomst kerken >  Ruud Delissen (Werkgroep Wonen) is er geweest, 

was goede bijeenkomst. Ruud wil snel in gesprek met kerkbestuur ivm toekomst kerk. 

Volgens Wie is Egchel misschien wel als eerste aan de beurt voor herbestemming. Wordt 

ook meegenomen op geplande Woonavond (5 oktober). 

- Ommetje >  Omploegen tracé bij Karissendijk was vergissing, meldt Piet, en is ook meteen 

hersteld. Momenteel te veel onkruid bij Rongvenweg. Wie Naus zegt toe met bosmaaier te 

maaien. Zo nodig extra mannen erbij vragen. Overig onderhoud via gecontracteerde 

klepelaar (3/4 x per jaar). Patrick ziet graag m.o.m. vaste kalender-afspraken over (klein en 

groot) onderhoud. 

- Egchel ontmoet Egchel / Verenigingsmarkt 22 mei >  Veel aanmeldingen, lijkt leuke 

ochtend te worden. Financiële bijdragen van Windparkfonds en Rabobank. 

 



- Plan De Kemp > Werkgroep goed bezig, veel positieve gesprekken gevoerd. Werkgroep 

presenteert zich op Egchel ontmoet Egchel voor het eerst naar buiten toe. Gemeente stelt 

binnenkort begeleider ter beschikking. Eerste versie plan staat op papier. 

- Beter gebruik verscholen grasveld/speelterrein schuin achter trapveldje bij ’t Erf > Vroeger 

stonden er allerlei toestellen. In onbruik geraakt en verwijderd. Niet geschikt als speelterrein 

door verscholen ligging, gebrek aan sociale controle, vrees overlast omwonenden? DO pakt 

dit vooralsnog niet op. 

- Financiën > penningmeester Robert meldt dat naar alle waarschijnlijkheid de 

Goededoelenweek Egchel dit jaar voor het laatst haar financiën via het DO afwikkelt. Wordt 

aparte stichting met eigen banknummer. 

4. Werkgroep Verkeer, werkgroep Wonen 

Odilia en Ruud, trekkers van beide werkgroepen, beiden verhinderd. Patrick leidt uit 

mailverkeer af dat beide werkgroepen niet stil zitten, kan evenwel niet méér melden. Update 

volgende vergadering. 

5. Fusie voetbalclubs 

Patrick heeft na de vorige vergadering geen input ontvangen van DO-leden voor een 

‘steunbrief’. Resie heeft over diverse zaken een gesprek met een medewerker van de 

gemeente gehad. Deze vraagt zich af of het Dorpsoverleg zich in de kwestie moet mengen. 

Insteek gemeente is dat de twee clubs er samen uit moeten komen. Maar: alles wijst erop 

dat dit niét gebeurt.  

Er volgt een korte discussie over rol DO in deze. Actief opkomen voor locatie Egchel, en zo 

ja hoe: steunbetuiging richting SV Egchel, die dit dan mee kan nemen in verdere overleg/ 

‘onderhandelingen’? 

Besluit: Patrick vraag SV Egchel naar laatste stand van zaken en naar het Egchelse 

‘bidbook’ (dat eerder nog niet was gestuurd omdat het eerst naar de gemeente moest). 

Daarna (volgende vergadering) besluit over actie DO. 

6. Rondvraag 

Sophie Lemmen > de inrit/beklinkerd terrein bij haar bedrijf aan de Melkweg wordt door 

zwaar verkeer gebruikt als passeerplaats. Mede door onoverzichtelijke/onduidelijke 

passeerplaats elders. Gevolg: schade aan terrein/oprit en ook onveilig. Vergeefs bij 

gemeente aangekaart, vraagt om steun. 

Advies DO: aankaarten bij Werkgroep Verkeer, via Odilia. Die kan dit meenemen in 

geplande overleg met gemeente. 

Robert > Er is uitbreiding van het Kernteam nodig ivm onderlinge vervangbaarheid. 

Patrick/Resie > om periode zonder DO-vergaderingenin de zomer niet te lang te maken, 

nieuwe datum voor een DO-vergadering in juli. Afgesproken wordt donderdag 21-7 (Patrick 

checkt bij Germa). Eerste vergadering ná de zomer mogelijk eind augustus – moet nog 

definitief worden afgestemd. 

 

Eerstvolgende vergadering: woensdag 22 juni  

(datum inmiddels bevestigd) 

 

 

 

 

 

 


