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Datum 10 april 2019  
Plaats Vergaderlocatie:   ‘t TREFHUUS in Overdinkel                  Functie 

Leden Hans Fij                                                                                  Voorzitter 
Petra Assink-Jasink                                                                Secretaresse 
Frank Hengelman                                                                   Penningmeester 
Riet Westerbaan                                                                     Notulist 
Carll Sijpkes                                                                 Bestuurslid 
Ben Huttenhuis                                                 Bestuurslid 

Vertegenwoor- 
diging en advies  

Mieke Bouwhuis (Adviseur)                                                    Stichting Fundament                             
Herman Spanjer (Adviseur)                                                    Wijkagent Overdinkel 
Robert Bellers                                                                        Vertegenwoordiger Ondernemers Club Overdinkel (OCO)     

Webmaster  Jos Klein Robbenhaar  

Aanwezig Hans Fij, Petra Assink-Jasink, Ben Huttenhuis, Herman Spanjer, Robert Bellers, Riet Westerbaan. 

Overige 
aanwezigen 

Wethouder Anja Prins, de heer J. Brandenburg (geïnteresseerde) , Lucas Baron (gedeeltelijk) en Tanja Meier (geïnteresseerde). 
Voor de inloop: Dementie Twente de personen: Loes Heerts, Renate Winters, Hanneke Mollink, Sigrid Droste.                  

Afwezig Frank Hengelman (zonder afmelding), Carll Sijpkes (met afmelding), Mieke Bouwhuis (met afmelding).  

 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. De 
heer Brandenburg en mevr. Tanja Meier hebben aangegeven de vergadering als 
geïnteresseerden te willen bijwonen. Ook de heer Lucas Baron is even aanwezig. 
 
Voor de inloop hebben zich 4 dames gemeld van Dementie Twente. Dit is een breed samen-
werkingsverband van organisaties in zorg en welzijn voor heel Twente. Loes Heerts is keten-
regisseur en stuurt met nog een ketenregisseur het samenwerkingsverband aan en zij geven het 
tevens vorm. Het doel is een dementievriendelijke samenleving te creëren met samenwerking van 
gemeenten, vrijwilligers, zorgprofessionals, etc. en informatie, zorg en advies te geven. De kennis 
over dementie dient beter te worden. De vraag is hoe kan dit het beste geschieden. Het 
organiseren van voorlichtingsavonden zou een optie kunnen zijn, waarvoor dan ook de leden van 
de Dorpsraad kunnen worden uitgenodigd. Hans en Loes houden contact met elkaar. Om 
ongeveer 20.00 uur verlaten de dames van Dementie Twente de vergadering. 
 
De heer Lucas Baron meldt zich om te vertellen, waarom hij geen bestuurslid van de Dorpsraad 
Overdinkel kan zijn. Een vergadering is al een hele grote belasting voor hem. Hij wil heel graag 
iets voor het dorp betekenen, maar door zijn ziekte is dit niet mogelijk. Mocht er in de toekomst 
wel een mogelijkheid zijn om van zijn diensten gebruik te maken, dan melden wij ons bij hem. 
Met dank van de voorzitter verlaat de heer Baron om 20.10 uur de vergadering. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Er zijn geen wijzigingen of toevoegingen voor de agenda, zoals deze is rondgestuurd. 
 
3. Postbehandeling 
Ingekomen post: 
- 13-03-2019: OCO: Problematiek per kern. 
- 19-03-2019: Gemeente: agenda + uitnodiging Commissievergadering op 26-03-2019. 
- 19-03-2019: Hans: aanmelding Rabo Clubkas Campagne. 
- 19-03-2019: Verslag + actiepuntenlijst vergadering van 13-03-2019. 
- 21-03-2019: Hans: uitnodiging plaatsen 1e spreukenpaal op 25-04-2019 om 13.00 uur. 
- 28-03-2019: Gemeente: agenda + uitnodiging Raadsvergadering op 09-04-2019. 
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- 01-04-2019: Uitnodiging Finale-avond 18-04-2019 Rabo Clubkas Campagne 19.00 uur in 
                       openluchttheater Brilmansdennen te Losser. 
- 01-04-2019: VVV: aanvraag Dorpsbudget bijdrage voor Pinksterfietstocht. 
- 06-04-2019: SBO: uitnodiging/deelname Kramerie Smokkelfestijn. Opgave voor 6 mei 2019. 
- 09-04-2019: Ben: melding, dat het Jos niet lukt om nieuwe website te presenteren. 
- 10-04-2019: Mieke: 1. niet aanwezig. 2. Advies voor deze vergadering punt 4 en 5. 
- 10-04-2019: Mieke: mededeling subsidie voor Koningsspelen op 27 april: punt 5. 
 
Uitgaande post: 
- 24-03-2019: Domijn: factuur vuurkorf/BBQ. 
- 24-03-2019: Frank: toezegging Concordia overmaken. 
- 24-03-2019: Leden: reservering stoelen Passion. 
- 24-03-2019: Leden: ter info agenda + uitnodiging commissievergadering 26-03-2019. 
- 27-03-2019: Concordia: verzoek reservering stoelen Passion concert. 
- 03-04-2019: Week van Losser: persbericht Dorpsraadvergadering op 10-04-2019. 
- 03-04-2019: Nieuwe Dinkellander: persbericht Dorpsraadvergadering op 10-04-2019. 
- 03-04-2019: Leden: agenda + uitnodiging Raadsvergadering 09-04-2019. 
- 05-04-2019: Leden/OCO/Gemeente: uitnodiging + agenda Dorpsraadvergadering 10 april. 
- 05-04-2019: Leden: extra info t.a.v. Dorpsraadvergadering op 10-04-2019. 
- 07-04-2019: Leden: nog een keer extra info – bijlagen waren niet te openen. 
 
4. Voortgang communicatie: LOGO / website / facebook 
Ben toont 6 aangepaste logo’s voor de Dorpsraad Overdinkel. Gezamenlijk wordt gekozen voor 
het logo rechtsboven op het A4-tje. Ben laat dit logo verder uitwerken. 
Tevens heeft Ben contact gehad met Jos Klein Robbenhaar. Jos heeft meegedeeld, dat de 
nieuwe versie van de website of een gedeelte daarvan in mei gereed is.  
 
5. Aanvraag uit dorpsbudget 
a. Organisatie Koningsdag - 27 april 2019 
Het programma (activiteiten en kindervrijmarkt) en de begroting voor deze dag ligt klaar. SKO 
heeft een subsidie aangevraagd. Voor nieuwe elementen kunnen wij als Dorpsraad eventueel ook  
een bijdrage leveren, indien nodig. 
b. Pinksterfietstocht 
Voor de Pinksterfietstocht, te houden op maandag, 10 juni, heeft de Dorpsraad een budget van 
€ 500 ter beschikking gesteld. 
c. Project duo-fiets/duo scootmobiel 
Ook voor dit project heeft de Dorpsraad € 500 toegezegd. Riet zal een template bij Frank 
opvragen, invullen en naar Petra sturen. 
 
6. Samenwerking en doel van SBO/OCO/SKO/VVV/Voor en door Overdinkel/Dorpsraad 
Wethouder Anja Prins deelt mee, dat de Gemeente, Domijn en de Stichting SKO aan het zoeken 
zijn naar een coördinator voor ’t Trefhuus. Stichting SKO bepaalt uiteindelijk wie de coördinator 
wordt, maar Domijn en de Gemeente kijken wel mee.  
 
7. Mededelingen 
A. Smokkelfestijn op 6 en 7 juli 2019 
Willen wij als Dorpsraad voor het Smokkelfestijn - voorheen het Euregiofeest - een kraam? 
Hiervoor is niet echt interesse. Petra zal Bruisend Overdinkel informeren, dat wij hiervoor geen 
kraam nodig hebben. 
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B. Gezinnen met schulden 
Wethouder Anja Prins deelt mee, dat er op 10 april 2019 (vandaag) een contract is afgesloten 
(Gemeente, woningbouw, energie, zorgverzekering) om mensen met schulden te helpen ter 
voorkoming van nog grotere problemen. 
Ook is er een alliantie afgesproken om kinderen in armoede (meestal één-oudergezinnen te 
helpen. 
C. Onderwijs en verkeer 
Voor de leerlingen, die op de fiets van en naar school fietsen, wil de Gemeente een 
voorlichtingsactie organiseren om de veiligheid te bevorderen. De Gemeente wil bij de start van 
het volgend schooljaar een campagne op touw zetten, waarbij de leerlingen dan opvallende 
hesjes kunnen dragen. Het dragen van deze hesjes kan echter niet verplicht gesteld worden. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders. 
D. Losser: renovatie Irisstraat en Leliestraat 
Wethouder Anja Prins deelt nog mee, dat de renovatie aan de Leliestraat en de Irisstraat in Losser 
bijna voltooid is. 
E. Overleg Domijn en SHBL 
Aanstaande maandag, 15 april 2019 is er een overleg tussen Domijn, Gemeente en Stichting 
Huurders Belangen Losser. Ben en Carll gaan hier naar toe. 
 
8. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt besproken. Voor de volgende vergadering wordt deze lijst, daar waar 
nodig, aangepast. 
 
9. Rondvraag 
Tanja Meier geeft aan interesse te hebben in een functie binnen de Dorpsraad Overdinkel. Daar 
zijn we erg blij mee en Hans verwelkomt haar dan ook als nieuw bestuurslid. 
 
10. Sluiting door de voorzitter 
Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 
 
 
De volgende vergadering zal worden gehouden op: 

woensdag, 15 mei 2019 om 19.30 uur. 
 
Opgelet: 
Dit is de derde woensdag van de maand mei en niet zoals normaal de tweede woensdag 
van de maand.  
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


