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Geacht college,  
Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Zoals u weet zijn de voetbalverenigingen van Panningen en Egchel in een vergevorderd stadium om 
te komen tot een fusie. De fusie heeft tal van voordelen, maar wij als Dorpsoverleg maken ons 
zorgen over mogelijk negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in Egchel. Dat is het geval als de 
nieuwe vereniging gevestigd gaat worden op grote afstand van Egchel.  
Wij pleiten daarom nadrukkelijk voor vestiging van de fusieclub op de huidige locatie van SV Egchel 
aan de Emmastraat. Hieronder lichten wij nader toe waarom wij die mening zijn toegedaan 

De fusiebesprekingen tussen beide voetbalclubs zijn gevoerd in goed overleg. Op één belangrijk punt 
komen beide verenigingen er echter niet samen uit: waar moet de nieuwe fusieclub gevestigd 
worden? In het gezamenlijk opgestelde fusieplan dat inmiddels bij de gemeente ligt, worden drie 
opties gegeven: 
- de huidige locatie van SV Panningen; 
- de huidige locatie van SV Egchel; 
- een geheel nieuwe, nog te bepalen locatie. 
Voor een overzicht van voor- en nadelen van elk van de drie opties verwijzen wij naar het fusieplan 
dat inmiddels bij de gemeente ligt. 

Natuurlijk komen wij als Dorpsoverleg op voor het belang van onze gemeenschap en de 
aantrekkelijkheid van ons dorp als woonplaats. Dat belang is het beste gediend als de fusieclub aan 
de Emmastraat gevestigd wordt.  
Wij willen daarvoor graag de volgende argumenten onder uw aandacht brengen:  

Ten eerste: als de grootste vereniging van Egchel uit het dorp verdwijnt, zou dat een aderlating zou 
zijn voor de leefbaarheid. Van het totaal aantal leden van SV Egchel woont driekwart, oftewel z’n 190 
leden, in Egchel, van wie 55 jeugdspelers. Het is de vraag hoeveel van de Egchelse voetballers lid 
blijven van een club die (aanzienlijk) verder van Egchel af ligt. Zeker voor kinderen, maar ook voor 
senioren, is de nabijheid van hun club cruciaal, zowel voor het sportieve aspect alsook voor het 
sociale deel van het verenigingsleven (kantine e.d.).  
Het verdwijnen van de voetbalvelden betekent ook dat andere Egchelse verenigingen die er bij tijd 
en wijle ook gebruik van maken, zoals Kindervakantiewerk, sommige activiteiten niet meer kunnen 
organiseren. 
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Nota bene: voor de kern Panningen speelt een verslechtering van de leefbaarheid bij geen van de 
drie locaties: alle drie zullen immers in/tegen Panningen liggen. 

Een tweede belangrijk argument voor de locatie Emmastraat is het Piuspark. Het behoeft nauwelijks 
nadere uitleg hoe groot de toegevoegde waarde is van een grote voetbalclub met velden die 
naadloos aansluiten op deze prachtige sportcorridor-in-wording. Het Piuspark zónder een 
voetbalclub zal voor altijd voelen als een gemiste kans.  
Overigens heeft Het Bouwens, dat veelvuldig gebruik maakt van de velden van SV Egchel, al te 
kennen gegeven dat voor de school de voetbalvelden in het toekomstige Piuspark cruciaal zijn.  

Een laatste punt dat wij als Dorpsoverleg van belang vinden heeft te maken met het behoud van het 
dorp Egchel als aparte leefgemeenschap, met een eigen identiteit.  
In het verleden is in officiële stukken van de gemeente het belang onderkend van het behoud van 
een open, groene ruimte tussen Panningen en Egchel. Egchel en Panningen zijn nog steeds niet één 
aaneengesloten bebouwd gebied. Behoud van de locatie Emmastraat als voetbalaccommodatie 
draagt bij aan het behoud van deze open ruimte.  
Als de voetbalclub verdwijnt, is de kans groot dat de sportvelden bouwgrond worden. Op termijn 
komen er dan huizen, waardoor Egchel en Panningen vrijwel aan elkaar vast groeien. Egchel zal dan 
onvermijdelijk voor een deel van de inwoners gaan voelen als het nieuwe Panningen-Zuid. Gevolg: 
inwoners zijn minder betrokken bij Egchelse verenigingen en initiatieven, hetgeen leidt tot een 
verzwakking van de sociale cohesie in het dorp én het vervagen van de eigen identiteit. Kortom: een 
verschraling van de ook door de gemeente zo gewenste diversiteit.  

Geacht college en raad, 
Het Dorpsoverleg Egchel is weliswaar geen officieel vertegenwoordigend orgaan, wij weten wél wat 
er speelt in ons dorp.  Het dreigende verlies van de voetbalclub baart ons en veel andere inwoners 
van Egchel zorgen. Wij denken dat er zeer goede argumenten zijn om de nieuwe fusieclub te vestigen 
tussen Egchel en Panningen, aan de Emmastraat.  
Het ziet ernaar uit dat u straks de knoop moet doorhakken rond de locatie van de fusievereniging. 
Het Dorpsoverleg Egchel vertrouwt erop dat u de in deze brief aangedragen argumenten meeneemt 
in uw overwegingen. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Resie Kempen 
Voorzitter Dorpsoverleg Egchel 

 

 

 

 

 


