Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 22-6 2022
Aanwezig: Patrick van ’t Hooft (secr.), Jan Schaareman, Johan Findhammer, Yvonne
Truijen (Vorkmeer), Martien Rutten, Odilia Rens, Ruud Delissen
Afgemeld: Resie Kempen (vrz), Robert Timmermans (penn.), Piet Delissen
1. Opening door Patrick, aanvulling agenda:
Patrick was ‘notulen 29-5’ vergeten op de agenda te zetten.

2. Mededelingen en post
- Afspraak werklunch DO-college: Patrick verwacht zeer binnenkort uitsluitsel over de
aangedragen datumopties (3-9/ 24-9 / 15-10).
- Afspraak met onderwijswethouder Machteld Beukema over toekomst school: op school,
tijdens lessen, om meteen goed beeld te geven. Patrick vraagt wethouder zélf met
datavoorstellen te komen. Directeur Nicole Litjens wil ook aanschuiven.
- Resie laat schriftelijk weten: is naar twee bijeenkomsten gez. DO’en geweest. En met
Robert naar bijeenkomst VKKL over wet Wbtr. Zullen ons volgende vergadering bijpraten.
Verder: ze heeft namens DO alle bezorgers evenementenkalender e.d. attentie laten
bezorgen.
- Verenigingsdag geslaagd, druk. Aspect ‘samenwerking’ kwam niet zo uit de verf.
- Kermis: afwezigheid botsauto’s maakte dat kermis qua attracties erg mager was.
Kermistent wél druk, kermis als zodanig vervult dus in behoefte. Ruud meldt dat gemeente
driejarig contract heeft met botsauto’s. waarvan nog niet één jaar daadwerkelijk is
waargemaakt. Dus sws nog drie jaar tegoed. Gang van zaken volgend jaar op tijd
bespreken en nauwlettend toezien/harde afspraken dat botsauto’s in 2023 wél komen. Resie
bespreekt dit ook met Piet Ebisch.
Post
- VKKL-inspiratiedag 2 juli, over tal van zaken die kleine dorpen/dorpsoverleggen betreffen.
Mogelijk deelname vanuit ’t Erf.
- ALV VKKL 25-6, thema toekomst kerk. Odilia gaat.

3. Notulen 19-5
Geen opmerkingen. Aantal thema’s komt vanzelf in vergadering terug.

4. Werkgroep Verkeer
Odilia praat ons bij: Werkgroep is tweemaal bij elkaar geweest ter voorbereiding gesprek
gemeente (Ad/Steven). Heeft op 7 juni in gesprek met gemeente notitie overlegd, wordt nu
naar gekeken. Betreft vooral voorstellen Jacobusstraat/Gielenhofweg. Fysiek, maar bv ook
inrijverbod vrachtwagens en actie rond 30km -stickers. Odilia zal notitie rondsturen naar DOleden. Overleg wordt als constructief ervaren. Vervolgafspraak met gemeente op 8 augustus.
Voordat begonnen wordt met de Gielenhofweg overlegt gemeente nog met aanwonenden.

5. Werkgroep Wonen
Ruud praat ons bij: Werkgroep is 1x bij elkaar geweest. Inventariseert open ruimtes in
Egchel met mogelijkheden voor bouw. Eerste afspraak met kerkbestuur 26 juli, samen met
Resie en Yvonne; kerkbestuur reageerde positief (‘Blij dat jullie willen meedenken’). Rapport
kerkenvisie interessant (Ruud zal het doorsturen). Mogelijk pijnpunt bij sluiten kerk: wat
gebeurt met Egchels parochiegeld. Zou voor Egchel behouden moeten blijven.

Verder: contact met Loes en Francien (gemeente) en met clubje jongeren (+ Henk van Loon)
dat (door Peter Hanssen te ontwerpen) CPO-project wil op GP-hof fase II.
Grote Woonavond gepland op 5 oktober.

6. Werkgroep Natuurpark De Kemp
Patrick (bij afwezigheid van Moniek): positieve reacties verenigingsdag. Werkgroep heeft nu
eigen Facebookpagina, wordt geleidelijk gevuld. Voornemen om snel stichting te worden.
Perceel Jacobusstraat/Horsten vóór schutterij lijkt nog steeds meest ideale optie. Eigenaar is
enthousiast, wil het beschikbaar stellen voor dit initiatief. Gesprekken met gemeente lopen.

7. Ommetje Egchel
Behalve met onderhoud/maaien is al te snelle groei van onkruid/hoog gras mogelijk te
voorkomen door meer wandelaars op het ommetje te krijgen. Idee: plaatsing creatieve,
aandachttrekkende bordjes. Patrick wil nadenken over concreet voorstel.

8. Fusie voetbalclubs: rol DO
Na korte bespreking: Patrick stelt conceptbrief op voor gemeente + stuurt rond naar allen, ter
ondersteuning standpunt SV Egchel. Focus op leefbaarheid, combi met Piuspark, open
houden gebied Egchel-Panningen.

9. Nieuwe Egchel-website
Na bespreking de volgende verbetersuggesties: 1. kop bovenaan Juni 2022 beter: Laatste
nieuws
2. Kop bovenaan Nieuws beter: Archief
3. Item Nieuws op homepage
(=krantenrol) beter meteen onder foto. (argument: is voor meeste mensen belangrijkste, dus
moet snel zichtbaar zijn)

10. Rondvraag & sluiting
Ruud: 15/16 april 2023 viering 75 jaar Egchel. Ruud & Resie werken eraan, gaan ook
verenigingen aanschrijven. Ideeën welkom.
Martien: te veel onnodige berichten in Dorpsoverleg-appgroep
Volgende vergaderingen
Donderdag 21 juli
Voorlopig afgesproken vergadering op 30-8: doen we toch niet, komt te vervallen.
Eerste vergadering na de vakantie: woensdag 28-9.

