
Notulen vergadering Dorpsoverleg Egchel 1-2 2022 
 
Aanwezig: Resie Kempen (vrz), Patrick van ’t Hooft (secr.), Robert Timmermans 
(penn), Jan Schaareman, Johan Findhammer, Martien Rutten, Piet Delissen, Odilia 
Rens, Yvonne Truijen (Vorkmeer) 
Afgemeld: Ruud Delissen  

 
1. Opening door Resie, vaststelling agenda 
2. Mededelingen en post 
Odilia meldt dat ze samen met Piet Egchel vertegenwoordigt in de nieuwe ‘Zorgcoöperatie 
Peel en Maas’, die de Hulp bij het Huishouden in de kernen organiseert/coördineert.  
Jan, Martien en Resie zijn (met attentie) naar de prinsenreceptie geweest. 
Patrick meldt zijn betrokkenheid bij de varkensactie. Staat los van Dorpsoverleg. 
Post: 
-  Vereniging Kleine Kernen organiseert infobijeenkomst voor zorgorganisaties rond WBTR, 
UBO-regels, bestuursaansprakelijkheid, VOG voor vrijwilligers en verzekeren van personeel 
(zaterdag 4 maart 10-12u, Wieksjlaag Beringe). 
- Gez. Dorpsoverleg: uitvoerig, informatief verslag van bijeenkomst Raad en DO’en (8-10 j.l.). 
Patrick stuurt het door aan allen. 
Gez. Dorpsoverleg: svp doorgeven welke thema’s behandelen in 2023. Onze keuze: 
betrekken jeugd & werven vrijwilligers. Enkele aanwezigen bepleiten om dit ook zélf op de 
agenda te zetten. 
- DO Kessel-Eik: vragen over toekomst/herbestemming kerk. Doorgestuurd naar Ruud.  
3. Notulen 6 december 
- Inhoudelijk: geen opmerkingen. 
- Naar aanleiding van / lopende zaken: 
Resie: info wijkagent zeer binnenkort op facebook en website. 
Kermis (2-3 juni): Resie contacteert gemeente en Piet Ebisch over trage voortgang en 
onduidelijkheid. Aanpassing statuten DO: afspraak Resie met notaris Marlies Vestjens 
uitgesteld naar medio februari.  
Papieren evenementenkalender komt (rond april) weer terug. Wordt aan gewerkt, alle 
verenigingen zijn aangeschreven. Zal twee keer per jaar verschijnen. 
Robert heeft een aanvraag gedaan bij het Windparkfonds voor een financiële bijdrage in de 
kosten voor de bewegwijzeringsborden. 
4. Korte terugblik 2022 
Proef met Jaaroverzicht 2022 doorzetten in 2023. Goed om te laten zien wat DO + 
werkgroepen allemaal doen. Wel aantrekkelijker maken, o.m. met passende icoontjes.  
T.z.t ook publiceren op website & facebook. 
5. 75 jaar Egchel (2023) 
Er is een groepje gevormd met o.m. Resie, Ruud, Wie Naus en enkele jongeren. Nog geen 
plannen maar komen snel na carnaval bijeen. Mogelijk subsidieaanvraag bij Windparkfonds.  

6. Stand van zaken werkgroepen 
Wonen: Woonenquête is dezer dagen afgesloten. Totaal zo’n 250 deelnemers. Uitkomsten 
wordt z.s.m. geanalyseerd. Maandag 6-2 komt woon-wethouder Wanten naar ’t Erf (staat los 
van enquête) om met Werkgroep + Jan, Martien en Resie (DO) over de Woonvisie te praten.  
Verkeer: Geen nieuws over herinrichting ‘rondwegen’. Eerder afgesproken 
snelheidsremmende maatregelen worden later dit jaar uitgevoerd. Johan vertelt over 
bijeenkomst 16-1 van gemeente + aanwonenden over herinrichting laatste stuk 
Gielenhofweg (bij GP-hof): mogelijk aanleg snelheidsremmende ‘stoep-uitstulpingen’ à la 



Bernhardstraat Panningen. Wordt nu uitgewerkt, gemeente komt terug bij aanwonenden. 
Doortrekken bestrating zoals de rest van de weg zou ‘te duur’ zijn. Andere voorstellen 
aanwonenden m.b.t. bijvoorbeeld afwatering veelal afgewezen. DO geeft ter overweging aan 
Johan/aanwonenden mee om het onbevredigende gevoel hierover hogerop in de gemeente 
aan te kaarten. 
Natuurpark De Kemp 
Patrick meldt dat Sabine Zelen bereid is gevonden de werkgroep-kar te trekken. Verder is er 
nu een tweede perceel in beeld met reële kansen. Mogelijk gecombineerd met het eerste t.o. 
de kerk. 
Digitalisering DO 
Robert meldt dat de nieuwe, veilige en gebruiksvriendelijke cloudomgeving voor het DO rond 
is (te gebruiken door max.10 personen). Geleidelijke invulling kan van start gaan; Patrick 
stuur alvast wat files/mappen. 
7. Financieel overzicht 2022 
- Penningmeester Robert licht enkele overzichts-sheets toe.  
Afgelopen jaar relatief veel bijeenkomsten en vergaderingen in ’t Erf. Bedrag jaarlijkse 
subsidie daarom overschreden. Robert heeft Geert Wismans/gemeente benaderd om tekort 
aan te vullen. Voor de toekomst afspraak met gemeente gemaakt: bij infobijeenkomsten rond 
gemeentelijk beleid (b.v. tweede woonavond) van te voren verzoek tot financiële 
tegemoetkoming indienen. 
Robert geeft aan behoefte te hebben aan een nieuw te vormen Financiële Commissie, die de 
financiële koers bepaalt/voorstelt aan DO. Odilia en Resie melden zich. Beiden zullen ook de 
kascontrole nog één keer doen.  
- Piet praat de vergadering bij over de financiën van het Kernteam/ Hulp bij het Huishouden. 
Over de afgelopen paar jaar waren er wat onduidelijkheden met gemeente en Vorkmeer rond 
sommige bedragen, maar dat is inmiddels zo goed als opgelost. Per 1-1 j.l. hebben alle 
kernen alleen nog te maken met de nieuwe Zorgcoöperatie, wat meer duidelijkheid geeft. 
8. Website: bezoek- en gebruikscijfers 
Robert laat wat grafieken en cijfers zien van de afgelopen jaar gestarte nieuwe website. 
Afgelopen maand waren er 553 unieke bezoekers (die bewust naar de site zijn gegaan). 
Ongeveer de helft van het bezoek van de site gaat via de smartphone, de andere helft via 
laptop / tablet / pc. Best bezochte rubrieken zijn het Nieuwsoverzicht en de 
Activiteitenkalender.  
9. Rondvraag 
Patrick zal nieuwe Syrische vluchteling op facebook kort voorstellen. Hij heeft ook een artikel 
geschreven over een Oekraïense moeder & dochter aan de Kempstraat. Komt ook z.s.m. op 
facebook en website. 
Resie heeft de 2e USB-stick met films over Egchel van familie Hilkens retour ontvangen. Jan 
heeft de 1e USB-stick (met 1 film). Beide sticks gaan retour Resie ter archivering. 
 
 
Volgende vergadering (datum al eerder vastgesteld): 1 maart. 
 


