
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 28-9 2022 
 
Uitgenodigd en aanwezig: Resie Kempen (vrz), Robert Timmermans (penn.), Patrick van ’t Hooft 

(secr.), Jan Schaareman, Johan Findhammer, Martien Rutten, Ruud Delissen, Piet Delissen, Wie 

Naus  

Afgemeld: Odilia Rens, Yvonne Truijen (Vorkmeer) 

 

Verder aanwezig: Hans Maessen (gemeente), Yvonne Houtakkers (Tiny Kepegchel), en zo’n twintig 

geïnteresseerde inwoners (vnl. voor het agendapunt ‘uitbreiding varkenshouderij Rutten) 

1. Opening door Resie 
 
2. Uitbreiding varkenshouderij Rutten op LOG 
Hans Maessen (gemeente) schetst de voorgeschiedenis en refereert aan de afspraak die bij 
de instelling van het LOG is gemaakt: ‘Woon- en leefklimaat in Egchel mag niet 
verslechteren t.o.v. niveau 2008.’ Enkele aanwezigen plaatsen vraagtekens bij 
meetmethodes en modellen en verwijzen naar rechterlijke uitspraken daarover. Ze wijzen er 
ook op dat het sentiment in de samenleving over IV-bedrijven sinds 2008 is veranderd. 
Verder: volgens Hans is het college, niét de gemeenteraad, de bevoegde instantie in deze. 
Hans geeft aan dat in geval van brede weerstand in Egchel, het college dit zal meenemen in 
zijn besluit. Hoe zwaarwegend dat zal zijn als Rutten voldoet aan alle regels, is niet duidelijk.  
DO zal de kwestie aankaarten in overleg met college dat zeer binnenkort (3-10) plaatsvindt. 
Hans zegt ook toe (op verzoek van Piet Delissen) om een overzicht te sturen van wat er 
sinds 2008 is afgegaan en bijgekomen aan intensieve veehouderij rond Egchel/LOG, met 
vermelding van aantallen en normen. Piet zegt verder dat het goed zou zijn als Rutten en de 
gemeente zouden overwegen om de geplande uitbreiding op het LOG te gebruiken om de 
stallen aan de Jacobusstraat, eventueel op termijn, daarnaartoe te verplaatsen. Dat zou ook 
goed zijn voor GP-hof fase 2 en hier meer mogelijkheden creëren. Audrey Rutten 
(initiatiefnemer) zegt dat de zes geplande stallen pas in de loop van de jaren worden 
gebouwd. Ook is niet zeker dat ze daadwerkelijk alle zes gerealiseerd worden. Piet zegt het 
jammer te vinden dat de Egchelse gemeenschap niet is meegenomen in de plannen. 
Patrick geeft aan dat het DO niet pretendeert de mening van het dorp te vertegenwoordigen. 
Bezwaren en eventuele acties zullen vanuit de inwoners zélf moeten komen.  
Ter info: de aankondiging van de officiële start van uitbreidingsprocedure + link naar 
bezwaarmogelijkheden is HIER te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-
2022-408812.html. 
 

3. Voortgang Tiny Kepegchel 
Yvonne Houtakkers praat DO bij. Ze heeft er vertrouwen in voldoende gegadigden te 
hebben. Het worden wrs 11 ipv 14 huisjes. In de DO-vergadering van 6 dec. hoopt ze het 
landschapsinrichtingsplan te kunnen presenteren. Verder roept ze eventuele bezwaarmakers 
op zich eerst tot haar te richten om zo samen tot een oplossing te komen. Ze hoopt dat na de 
zomervakantie ’23 de eerste huisjes er staan. 
De laatste stand van zaken is te vinden in deze Powerpoint: 
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=F9AB91A259777245!14062&ithint=file%2cpptx&a
uthkey=!AArgCgkgMsZEr1Q 
 

4. Voorbespreking bezoek college 
Op maandag 3 oktober komt het college van B&W op bezoek. De volgende onderwerpen 
zullen in elk geval aan de orde gesteld worden: Wonen (in brede zin – zie ook agendapunt 5: 
Woonavond)  / Uitbreiding varkensbedrijf Rutten /  Verkeer 
 
5. Woonavond 5 oktober 
Ruud geeft toelichting op het programma. Diverse presentaties en tafelgesprekken over o.m. 
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GP-hof, mantelzorgwoningen, startersinitiatief en eventuele woonmogelijkheden in kerk en 
school. Doel is ophalen informatie. Na woonavond volgt een huis aan huis verspreide 
woonenqûete. Resultaten daarvan worden teruggekoppeld tijdens tweede bewonersavond. 
Daarna zal DO zich bij gemeente hard maken om uitkomsten/wensen dorp gerealiseerd te 
krijgen. 
 

6. Werkgroep Verkeer 
Werkgroep heeft met gemeente om tafel gezeten inzake herinrichting ‘rondwegen’. Dat is 
nodig i.v.m. te hoge snelheid en sluipverkeer. Werkgroep en gemeente zijn het eens 
geworden over een aantal maatregelen. Belangrijkste is het plaatsen van bloembakken om 
de snelheid af te remmen en sluipverkeer te ontmoedigen. Uitkomsten overleg moeten nog 
formeel bevestigd worden. Werkgroep komt z.s.m. met ‘publieksvriendelijke’ samenvatting 
van de afspraken met de gemeente. Die wordt op facebook en website gepubliceerd.  
 

7. Werkgroep Natuurpark De Kemp 
Geen nieuws. Henk Selen (Belaevingstuin) waarschuwt: zorg voor voldoende vrijwilligers. 
 
8. Subsidieaanvraag Belaevingstuin 
Belaevingstuin wil beroep doen op Windparkfonds voor aanleg ondergrondse 
beregeningsinstallatie. Henk Selen licht toe: nu nog veel gesleep en verplaatsingswerk nodig 
om verschillende onderdelen van de tuin adequaat te besproeien. Met permanente installatie 
is dit niet meer nodig, is beter voor ouder wordende groep vrijwilligers. Aanvraag via DO, 
omdat Belaevingstuin formeel onder DO valt. 
Resie zal de aanvraag samen met Henk in orde maken.  
 
9. Mededelingen en post 
Mededelingen:  
- Op uitnodiging van DO heeft wethouder Beukema op 8-9 de school bezocht. Doel was de 
urgentie van (ver)nieuwbouw aan te tonen, zodat Egchel niet zakt op de prioriteitenlijst. 
Bezoek is als zinvol ervaren. 
- Overzicht mutaties DO-financiën 3e kwartaal verschuift naar agenda 2 november. 
Post:    
- Uitnodiging lezing Jan Rotmans over duurzaamheidstransitie (12-10 19.30 HvdGemeente) 
en oud scheidsrechter Ed Janssen (17-11, 19.30 HvdGemeente) 
- Uitnodiging (gratis) theatervoorstelling Zelf Sjöld over armoede (17-11, DOK6) 
- Egopop: cc van brief aan Windparkfonds: bestuur overweegt festival gratis te maken, evt. 
extra steun van fonds? 

 
10. Notulen 21-7 
Vorige vergadering gemaakte afspraken/toezeggingen: 
Robert & Odilia: voorstel maken voor een voor alle DO-leden toegankelijke cloud-oplossing 
voor DO-archief: nog niet gebeurd. 
Resie, Robert en Johan: statuten scannen voor aanpassing i.v.m. Wbtr: nog niet gebeurd. 
Patrick: Ommetje-route extra aandacht geven met (klein) extra bordje op de vier palen bij de 
twee ‘doorsteek-routes’. Patrick laat ontwerp zien (vlierbestakje) voor op deze bordjes. Zal 
volgende vergadering compleet voorstel doen. Ommetje is overigens pas gemaaid, meldt 
Piet. 
  

8. Rondvraag en sluiting 
Henk Nelissen (Jacobusstraat) vraagt zich af of de op 21-9 verleende vergunning van het 

Waterschap voor lozing van regenwater in de Egchelhoekerbeek, overlast kan opleveren. 

Heeft te maken met afkoppeling Muldersweg e.o. (na herinrichting). Resie, die naast de beek 

woont, gaat ernaar kijken. 

Daarna sluit Resie de vergadering. 


