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Datum 13 maart 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 
Marcel Visser                                                                          Vertegenwoordiger Ondernemers Club Overdinkel (OCO)     

Webmaster  Jos Klein Robbenhaar  

Aanwezig Hans Fij, Petra Assink-Jasink, Carll Sijpkes, Ben Huttenhuis, Frank Hengelman, Mieke Bouwhuis, Herman Spanjer, Marcel Visser, 
Riet Westerbaan 

Overige 
aanwezigen: 

De heer Lucas Baron (geïnteresseerde) en de heer G. Geerdink (geïnteresseerde) 

Afwezig Wethouder Anja Prins (met afmelding).  

 

1. Opening door de voorzitter 
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Tevens worden 
de heren Baron en Geerdink, die aangeven de vergadering als geïnteresseerde te willen bijwonen, 
welkom geheten. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt zoals aangegeven gevolgd. 
 
3. Postbehandeling 
Ingekomen post: 
- 13-02-2019: SBO: Info over de te houden activiteiten-dag op 15-09-2019. 
- 19-02-2019: Via Petra en Hans: Smokkelnieuws 4. 
- 20-02-2019: Concordia: Aanvraag uit dorpsbudget. 
- 21-02-2019: Verslag + actiepuntenlijst vergadering van 13-02-2019. 
- 27-02-2019: Domijn: Verslag bijeenkomst SHBL/Domijn/Dorpsraad op 25-02-2019. 
- 28-02-2019: via Hans: Dementie Twente: willen graag contact. 
- 05-03-2019: SBO: Uitnodiging 10-04-2019 in kantine Sportclub Overdinkel voor activiteiten-dag 
                       op 15-09-2019. 
- 06-03-2019: Gemeente: Agenda + stukken Raadsvergadering 12-03-2019. 
- 06-03-2019: Mieke: Inbrengen van agendapunt 5 op Dorpsraadvergadering van 13-03-2019. 
- 06-03-2019: Redactie Week van Losser: Dank. 
- 06-03-2019: Fundament: Rookvrije zone Kulturhus Overdinkel + schoolplein + Dorpsplein. 
- 07-03-2019: Gemeente: afmelding wethouder Prins voor Dorpsraadvergadering van 13-03-2019. 
- 07-03-2019: via Hans: Gemeente uitnodiging voor 25-03-2019 toeristisch impuls. 
- 08-03-2019: Ben: inbrengen van agendapunt 4 - Logo’s. 
- 08-03-2019: Frank: Financieel overzicht tot maart 2019. 
- 12-03-2019: VVV: Uitnodiging bijeenkomst op 28-03-2019 stakeholders Overdinkel “Toeristisch”. 
                       Aanmelden voor 20 maart 2019. 
- 12-03-2019: via Hans: Dementie Twente: Meldt zich aan voor inloopvergadering op 10-04-2019: 
                       Loes Heerts + aanhang (2 personen uit werkgroep). 
- 12-03-2019: Noordoost-Twente: gebiedsontwikkeling uitnodiging voor 28 maart Slotbijeenkomst 
                       van 10.00-14.00 uur in Weerselo: Klimaat/Energie/Natuur/Waterkwaliteit/Landbouw/ 
                       Voedsel/Economie. Aanmelden voor 21-03-2019. 
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- 12-03-2019: via Hans: Gemeente uitnodiging bijeenkomst op 28-03-2019 vervolgkoers 
                       toeristische impuls, tijd aangepast naar ‘s morgens i.v.m. aanmeldingen. 
                       Reactie voor 14 maart. 
 
Uitgaande post: 
- 21-02-2019: Concordia: toezegging aanvraag dorpsbudget voor Passionconcert op 31-03-2019. 
- 05-03-2019: Nieuwe Dinkellander: persbericht Dorpsraadvergadering op 13-03-2019. 
- 05-03-2019: Week van Losser: persbericht Dorpsraadvergadering op 13-03-2019. 
- 09-03-2019: Leden/OCO/Gemeente: Uitnodiging + agenda Dorpsraadvergadering 13 maart. 
- 09-03-2019: Leden: mail Petra: Top 3 logo’s vaststellen – punt 4 op agenda. 
- 09-03-2019: Leden: ter info: Uitnodiging 10-04 Sportclub Overdinkel: activiteiten-dag op 15-09-19 
- 09-03-2019: Gemeente: ontvangstbevestiging en dank voor afmelding wethouder Prins. 
- 09-03-2019: Leden ter info: Rookvrije zone Kulturhus Overdinkel, schoolplein + Dorpsplein. 
 
4. Voortgang communicatie: LOGO (top 3) - website en facebook 
Ben heeft een A4-tje aan de Dorpsraadleden gestuurd met 28 ‘nieuwe’ logo’s voor de Dorpsraad. 
Veel discussie is er niet nodig: het logo geheel linksonder op het A4 blad heeft voor de meeste 
leden de voorkeur, wel met kleine aanpassingen (o.a. qua kleur en tekstgrootte). Ben laat dit logo 
verder door Lisa Bersma uitwerken. Inde volgende vergadering zal Ben de aangepaste versie 
tonen. 
Ben geeft aan, dat zowel Jos Klein Robbenhaar als Richard Zuidhof (privé) bezig zijn met het 
uitwerken van een nieuwe website voor de Dorpsraad. Hier zijn we erg blij mee. Ben zal de heren 
dan ook vragen, of zij ons in de volgende Dorpsraadvergadering een presentatie van de nieuwe 
website willen geven. 
 
5. Organisatie Koningsdag op het Dorpsplein 
Dit punt is ingebracht door Mieke en Carll. Het programma (activiteiten en kindervrijmarkt) en de 
begroting voor deze dag liggen klaar. Met Bruisend Overdinkel is hierover gesproken, maar zij 
geven aan voor dit evenement geen subsidie bij de gemeente aan te vragen. Mieke en Carll zullen 
contact opnemen met de SKO – programmaraad – om hen enthousiast te krijgen voor deze dag 
en of zij een bijdrage kunnen leveren of subsidie willen aanvragen. 
 
6. Jongeren 13-17 jaar toegang c.q. mogelijkheden in ‘t Trefhuus 
Voor deze groep jongeren zijn er geen faciliteiten in ’t Trefhuus. Ons is ter oren gekomen, dat 
deze jongeren steeds vaker uit ‘t Trefhuus worden geweerd, terwijl het Kulturhus met plein voor 
alle bewoners in Overdinkel is. Misschien is het mogelijk om, zoals eerder onder ’t Trefpunt, een 
ruimte met activiteiten voor deze jongeren te creëren. Er blijkt nu een lokaal vrij te zijn in ‘t 
Trefhuus. Mieke (Fundament) en Petra gaan de mogelijkheden bekijken. Dit punt wordt op de 
actiepuntenlijst geplaatst. 
 
7. Mededelingen 
a. Concordia 
Hans en Petra hebben Concordia een toezegging gedaan voor hun aanvraag voor het Passion-
concert op 31-03-2019. Dit omdat er enige haast geboden was door een interne communicatie- 
fout met het aanmeldingsformulier van de Dorpsraad. Petra heeft aangegeven wat voor ons de 
argumenten waren om een vergoeding van € 300 toe te zeggen. O.a. de vrije toegang voor 
iedereen, en het theaterdeel (de uitbeelding) van het verhaal. 
 
b. Meerdere afspraken op 10-04-2019 
Op 10 april 2019 wordt de Dorpsraadsvergadering gehouden en we hebben een aanmelding voor 
de inloop. Dementie Twente (o.a. Loes Heerts en 2 personen uit de werkgroep komen op bezoek. 
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Bovendien is er op 10 april een vergadering over de activiteiten-dag “Overdinkel in beweging” te 
houden op 15 september 2019. Namens Fundament en de Dorpsraad gaat Mieke naar deze 
bijeenkomst voor de activiteiten-dag en zij meldt zich voor de volgende Dorpsraadvergadering af. 
c. Sociale problematiek 
Gert Olde Hanter heeft contact opgenomen met Hans omtrent het plaatsen van fruitbomen in 
Overdinkel. Deze fruitbomen kunnen dan geplaatst worden bij gelegenheden zoals de sterfte van 
een familielid, de geboorte van een baby, een huwelijk, etc. en worden voorzien van een bordje 
met daarop de tekst van de gebeurtenis. Het fruit van de bomen kan aan kinderen worden 
gegeven (gezond eten). Hiervoor zou het retentiegebied geschikt kunnen zijn. Gert en Hans gaan 
de mogelijkheden bij de gemeente onderzoeken. We plaatsen dit punt op onze actiepuntenlijst. 
d. Behandeling schouw / fietsronde door het dorp 
Hans zal de 3 lijsten met foto’s (storende plekken / speelveldjes / honden uitlaat plaatsen) naar de 
Gemeente en Domijn sturen. 
e. Budget AED 
Volgens Frank kan dit budget gewoon op onze lopende rekening meelopen met de andere 
budgetten en ook zo worden bijgehouden. Frank zal hiervoor zorgdragen. Hierdoor kunnen we 
kosten op een extra rekening besparen. 
f. Glasvezel buitengebied 
Petra deelt mee, dat de aanleg van het glasvezel in het buitengebied (Zuidoost Twente) voor een 
groot deel gereed is. Medio 2019 is alles geheel klaar. 
g. Betaling vuurkorf 
Er dient nog een officiële factuur te worden gemaakt. Frank zal dit verzorgen en aan Petra sturen, 
zodat deze voor de sponsering naar Domijn kan worden gestuurd. 
Het beheer van de vuurkorf blijft bij de Dorpsraad en gaat niet naar SKO. Het gebruik van de 
BBQ/vuurkorf is door iedereen (voor € 25,00 borg) te reserveren bij Petra of Carll. 
h. Samenwerking en doelen van elke stichting in Overdinkel 
Bij de volgende vergadering kan dit punt op de agenda worden geplaatst om beter in beeld te 
brengen wie wat nu precies uitvoert. Dan gaat het over: Stichting Bruisend Overdinkel, Stichting 
Kulturhus Overdinkel, Samenwerking voor en door Overdinkel, VVV, Dorpsraad. 
 
8. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt besproken en aangepast. Punt 6 ‘Centrumplein vrij’ kan van de actie-
puntenlijst worden verwijderd: voor de stalling van de palletwagen heeft Petra samen met Jos en 
Jan Krakers een oplossing binnen ’t Trefhuus gevonden. 
 
9. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
10. Sluiting door de voorzitter 
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 
 
De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag, 10 april 2019 om 19.30 uur. 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


