
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 21-7 2022 
 
Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Robert Timmermans (penn.), Patrick van ’t Hooft (secr.), Jan 

Schaareman, Johan Findhammer, Odilia Rens, Ruud Delissen, Yvonne Truijen (Vorkmeer), 

Deels aanwezig: Piet Delissen, Moniek Gommans 

Afgemeld: Martien Rutten 

 

 
1. Opening door Resie 
 
2. Mededelingen en post 
- Afspraak DO met onderwijswethouder over toekomst school is vastgelegd voor donderdag 
8 sept. 9.00, op school. Directeur Nicole Litjens is er ook bij, plus mogelijk iemand van 
ouderraad. In elk geval Resie, Ruud en Piet gaan. Patrick kan niet. 
- Bezoek college: maandag 3 oktober 17.30-19.30. DO regelt catering, rekening naar 
gemeente. In vergadering 28-9 bespreekonderwerpen vaststellen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Gemeente heeft na overleg omwonenden besloten vier moeraseiken bij school te laten 
staan (kopie brief gemeente naar omwonenden+  telefonische toelichting gemeente aan 
Patrick)  
- Gezamenlijke Dorpsoverleggen: 
a) Uitnodiging themabijeenkomst dinsdag 6 september om 19.30 (Kerkeböske) over 
‘economische huishouding van de dorpen’ (ook over omgang met inverdiende middelen door 
de gemeente). Robert, Resie en Odilia gaan er naartoe.  
b) Zaterdag 8 oktober 9.30: ochtendvullende (interactieve) bijeenkomst met de (nieuwe) 
gemeenteraad, vervolg van vorig jaar. Max vier personen per dorp. Resie gaat, Patrick 
mogelijk ook: wie verder? 
 

3. Notulen 22-6 
N.a.v.:  
- Resie: bijeenkomst Wbtr (VKKL/Vorkmeer/gemeente) nuttig en drukbezocht. Zie ook deze 
link:  https://www.vkkl.nl/nieuws/wet-en-regelgeving-en-verzekeringen-voor-
vrijwilligersorganisaties  
Resie, Robert en Johan gaan statuten DO scannen op aan te passen onderdelen.  
- Odilia was bij bijeenkomst toekomst kerken (VKKL). Nuttig, goede voorbeelden 
- Ommetje: ligt er goed bij. Positieve reacties op facebookfoto & tekst Patrick. Patrick gaat 
aan de slag met klein, extra aandachttrekkend ‘Ommetje-bordje’ op de vier palen die naar 
Ommetje verwijzen (Karissendijk/Horsten/Rongvenweg). 
- Brief DO (en krantenartikel) over voetbalvelden: positieve reacties.   
- Nieuwe website: kleine aanpassingen aangebracht na suggesties in vorige DO, m.n. 
‘nieuws’ nu op prominentere plek. 
 

4. Werkgroep Verkeer 
Maandag 8 augustus vervolgafspraak met gemeente. Dan ook reactie gemeente op 
voorstellen werkgroep. Werkgroep zet verkeersmetingen / PP-presentatie gemeente (met 
korte inleiding/toelichting) op de website. 
 

5. Werkgroep Wonen 
26 juli oriënterend gesprek met kerkbestuur over toekomst kerk (Resie, Yvonne, Ruud).  
5 oktober Woonavond: tijdige start nodig van voorbereiding en communicatie richting dorp. 
 

 

https://www.vkkl.nl/nieuws/wet-en-regelgeving-en-verzekeringen-voor-vrijwilligersorganisaties
https://www.vkkl.nl/nieuws/wet-en-regelgeving-en-verzekeringen-voor-vrijwilligersorganisaties


6. Werkgroep Natuurpark De Kemp 

Moniek licht toe: Werkgroep is weer bij elkaar geweest. Gemeente en werkgroep 

onderzoeken de mogelijkheden van diverse locaties. Nieuw overleg gepland met Egopop na 

de zomervakantie. Businessplan in de maak. Werkgroep wil z.s.m. stichting oprichten. 

Onlangs aangemaakt facebookpagina wordt nu langzaam aangevuld om geïnteresseerden 

te blijven informeren over de voortgang. 

7. Financieel overzicht t/m 2e kwartaal 
Kosten Verenigingsdag geheel gedekt door sponsoring Rabobank en Windparkfonds. 

Geen opmerkingen verder. 

8. Rondvraag 

Verzoek Odilia en Robert om gedeelde DO-cloudvoorziening voor gezamenlijk digitaal 

archief. Robert en Odilia komen met voorstel. 

Verzoek Robert om overzicht van alle data van komende vergaderingen / bijeenkomsten. 

Patrick voegt het toe aan de notulen (zie hieronder).  

 

 

 

 

Overzicht bijeenkomsten en vergaderingen 

 

Dinsdag 26 juli   : werkgroep – kerkbestuur (Resie, Ruud, Yvonne) 

Maandag 8 augustus   : vervolgafspraak werkgroep Verkeer - gemeente 

Dinsdag 6 september   : Gez. DO:  ‘inverdiende gelden’ (Robert, Resie, Odilia) 

Donderdag 8 september  : overleg DO/school – wethouder (Resie, Ruud, Piet +?) 

Woensdag 28 september  : vergadering DO 

Maandag 3 oktober   : bezoek + eten college b&w 

Woensdag 5 oktober   : woonavond 

Zaterdag 8 oktober   : Gez. DO: ontmoeting raad (Resie, Patrick?, +?) 

 

 

 

 


