
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 2-11 2022 
 
Uitgenodigd en aanwezig: Resie Kempen (vrz), Robert Timmermans (penn.), Patrick van ’t Hooft 

(secr.), Martien Rutten, Ruud Delissen, Piet Delissen, Odilia Rens, Yvonne Truijen (Vorkmeer) 

Afgemeld: Jan Schaareman, Johan Findhammer.  

Verder aanwezig: Henk Nelissen 

 

 
1. Opening door Resie 
2. Mededelingen en post 
Resie: Op 17-11 informatieavond brandveiligheid in ’t Erf; flyer wordt dezer dagen verspreid. 
Interactieve presentatie door twee brandweermensen, met stemkastjes. Voorstellen van wijkagent(en) 
op diezelfde avond lukte niet. Resie zal hen vragen zich op andere wijze voor te stellen aan inwoners 
(bv via website/facebook). 
Resie: 8-10 bijeenkomst gez. Dorpsoverleggen-Raad. Kennismaking en workshops over samenspel 
en elkaars rollen, dorpsvisies e.d. Ruud: bijeenkomst gewaardeerd door raad, idee om dit jaarlijks te 
doen. 
Resie: 6-9 bijeenkomst gez. Dorpsoverleggen over economische huishouding /  geldstromen / 
inverdiende gelden /waar besteed je je subsidie aan. Meijel. Koningslust en Beringe gaven presentatie 
over hun ‘grote projecten’. 
Resie: Truckrun op 17-12 door Egchel, voorstel standje DO met wafels en chocola. DO akkoord; 
Odilia, Robert, Ruud en (echtgenoot) Daniëlle komen helpen. Wie nog?  
Resie: heeft op 23-11 overleg gepland met contactpersoon kermis van de gemeente, Piet Ebisch en 
enkele kleine kernen over kermis ‘23. Ruud zal ook deelnemen. 
Relevante post: 
- Zienwijze Pieter Maessen op NRD-MER uitbreiding LOG (Rutten) 
- Nieuwe ronde Kern met Pit 
- Omroep P en M: Maak ’t Waor (wens insturen voor iemand) 
- Start nieuw erfgoedbeleid/monumentenlijst Peel en Maas 
- VKKL: 3-11 bustour langs herbestemde kerken (eerder al doorgestuurd naar Ruud) 
 

3. Notulen 
Inhoudelijk: Henk Nelissen mist in het verslag de woorden van Hans Maessen (gemeente) dat met de 
evt. uitbreiding van varkensbedrijf Rutten in het LOG, het LOG (qua toegestane maximale uitstoot) vol 
is. Bij deze toegevoegd. 
Naar aanleiding van: 
Uitbreiding Rutten/LOG: Patrick meldt dat zeker vijf inwoners een zienswijze hebben ingediend op 
notitie NRD-MER inzake Rutten (NB: die notitie gaat slechts over de MER, niet over uitbreiding zélf. 
Dat volgt hierna). Zij hebben onderling contact en overwegen ook een (eenvoudige) facebook-poll om 
te peilen hoe Egchel erover denkt. Hun vraag: kan deze (neutraal geformuleerde) peiling plaatsvinden 
onder vlag DO? 
DO besluit na korte discussie: niet doen. Reden o.m.: wekt te veel verwachtingen over positie DO. Het 
staat initiatiefnemers vrij om de enquête zelf op de Egchel-facebooksite te zetten. Egchel-website kan 
er ook naar verwijzen.  
Diverse aanwezigen denken overigens dat de straks te vergunnen zes stallen niet allemaal 
gerealiseerd zullen worden. Aandachtspunt blijft: verplaatsing stallen Jacobusstraat naar LOG. 
  

Verder n.a.v. notulen:  
Aanvraag bij Windfonds voor Belaevingstuin via DO: Resie heeft hierover contact met Henk Selen. 
Aanpassing statuten n.a.v. Wbtr (Resie/Robert): nog geen tijd voor gehad. 
 

4. Werkgroep Wonen 

Ruud: er wordt volop gewerkt aan de grote woon-enquête (schiet al aardig op). Gemeente en 
Vorkmeer helpen mee. Enquête blijkt wel iets grotere klus dan verwacht, uitvoering mogelijk pas na 
jaarwisseling. Positief verder: versterking van de werkgroep met enkele mensen. Subgroep CPO 
groeit ook, gaat alvast (in sneller tempo) in overleg met gemeente.  
 

 



5. Werkgroep Verkeer  
Snelheid en drukte Jacobusstraat/Hoekerstraat/Gielenhofweg: Odilia heeft met gemeente 
overeengekomen maatregelen rondgestuurd naar DO-leden. Het gaat o.m. om bloembakken als 
verkeersremmers, extra knikje Jacobusstraat, extra markering 30km zone bij entree dorp e.d. Patrick 
maakt i.o.m. Odilia samenvatting voor publicatie op facebook/website.  
Wat betreft het eerste, nog niet heringerichte deel Gielenhofweg: hierover is nog verschil van mening 
tussen aanwonenden en gemeente. Er is nader overleg tussen deze partijen gepland. Dit staat 
uitvoering overige maatregelen niet in de weg.  
  

6. Werkgroep Natuur- en Speelpark De Kemp 
Is bezig met uitbreiding werkgroep; enkele nieuwe namen willen meedenken. Patrick (lid werkgroep) 
maakt zich wel zorgen om te trage voortgang. 
 

7. Opslag en toegankelijkheid data Dorpsoverleg 
Notitie Robert ligt voor. DO ziet nut om tot een cloudopslag van alle DO-bestanden te komen. Is 
belangrijk voor de continuïteit, en maakt bestanden toegankelijk voor álle DO-leden. 
Robert en Odilia komen met nader uitgewerkt voorstel, met (i.o.m. Patrick) een logische 
mappenstructuur. 
 

8. Ommetje Egchel: onderbordjes op routepalen 
DO in meerderheid akkoord met voorstel Patrick, enkelen zien evenwel geen meerwaarde. Keuze 
voor vormgeving valt op variant ‘logo Dorpsoverleg’. Patrick gaat er verder mee aan de slag. 
Verder inzake Ommetje: Piet gaat met klepelaar afspreken driemaal per seizoen te klepelen. 
Daarnaast zullen (DO-) vrijwilligers nog een à tweemaal per jaar handmatig wat onderhoudswerk 
moeten doen.   
 

9. Financiële inzage Q3 
Geen opmerkingen, voor kennisgeving aangenomen. 
 

10. Jaarkalender 2022 
Idee van Robert, o.m. bedoeld om onze activiteiten duidelijker zichtbaar te maken.  
 

11. Rondvraag & planning vergaderingen 2023 
Rondvraag 
- Piet over laatste ontwikkelingen pilot Hulp bij Huishouden: wordt per 1 januari omgezet in een 
dorpsvoorziening onder de nieuwe ‘Zorgcoöperatie Peel en Maas U.A.’ Contracten met 
zorgaanbieders lopen. Dorpsondersteuner Dana van de Rieth blijft naar verwachting via Vorkmeer 
werken. De financiële afwikkeling zal via de nieuwe Zorgcoöperatie lopen. 
Piet stuurt Robert desgevraagd wat meer achtergrondinfo over organisatie HbH. 
Overigens blijft Piet  – noodgedwongen, want niemand anders meldt zich – binnen de Zorgcoöperatie 
aanspreekpunt voor Egchel. Odilia onderzoekt met Piet of en hoe zij van betekenis kan zijn in het zgn. 
Kernteam zorg & welzijn. 
- Ruud en Resie gaan nadenken over 75 jaar Egchel (15-4) 
- Resie en Robert stellen voor om als DO een keer besloten, zonder agenda bij elkaar te komen, om 
met elkaar terug te blikken op hoe het gaat: wat goed gaat en wat er beter kan. DO akkoord. 
Planning data Dorpsoverleg 2023 
In 2023 telkens op woensdagen. Svp noteren in de agenda: 
4-1  / 1-2  / 8-2 (besloten) / 1-3 / 12-4 /  3-5 /  7-6 / 5-7 / 6-9 /  4-10 / 1-11 / 6-12 
Patrick geeft deze data door aan ’t Erf. 
 
Eerstvolgende DO-vergadering: dinsdag 6-12 


