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Datum 11 september 2019 
Plaats Vergaderlocatie:   ‘t TREFHUUS in Overdinkel                  Functie 

Leden Hans Fij                                                                                  Voorzitter 
Carll Sijpkes                                                                           Secretaris 
Frank Hengelman                                                                   Penningmeester 
Riet Westerbaan                                                                     Notulist 
Ben Huttenhuis                                                 Bestuurslid 
Tanja Eulderink                                                                      Bestuurslid 

Vertegenwoor- 
diging en advies  

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

Webmaster  Jos Klein Robbenhaar  

Aanwezig Hans Fij, Carll Sijpkes, Ben Huttenhuis, Tanja Eulderink, Herman Spanjer, Mieke Bouwhuis (gedeeltelijk), Riet Westerbaan 

Overige 
aanwezigen: 

Burgemeester Cia Kroon, Wethouder Anja Prins, Gemeente Losser: de heer Aant de Jong, Stichting Lossers Hart: de heren: Marc 
Olde Riekerink en Jos Hulsman en Bertram Wolterinck (eventueel toekomstig bestuurslid). 

Afwezig Frank Hengelman  

 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur en hij verwelkomt alle aanwezigen. 
Als eerste geeft hij het woord aan de Stichting Lossers Hart. 
Dit onderwerp staat op de agenda onder punt 5. Uitnodiging Stichting Lossers Hart (AED). 
Door middel van een presentatie vertelt Marc Olde Riekerink over de Stichting Lossers Hart. Het 
doel van deze stichting is het bevorderen van het ontstaan van een dekkend netwerk van AED’s 
(Automatische Externe Defibrillator), alsmede het bevorderen van de opleiding van voldoende 
hulpverleners die een AED kunnen bedienen en kunnen reanimeren. Zij roept op om de 
aanwezige en werkzame AED’s te registreren. Dit kan bij www.hartslagnu.nl. (Dit is het 
reanimatie-oproepsysteem van Nederland). In Overdinkel zijn momenteel 3 AED’s geregistreerd, 
namelijk: bij de Plus, bij ’t Trefhuus en bij de fam. Van Oenen, tevens zijn er nog 2 AED’s in het 
buitengebied: bij Wolters en aan de Goormatenweg (pand Bergsma). Volgens Carll Sijpkes zijn er 
nog 2 AED’s actief. Deze bevinden zich aan het Veldkamp en aan het Domijngebouw aan de 
Troelstrastraat.  Voor deze twee AED’s zijn nieuwe batterijen en electrodepads aangeschaft en 
aangebracht. Zolang deze niet zijn aangemeld bij de hartslagnu, zitten deze AED’s niet in het 
systeem. Hiermee zou Stichting Lossers Hart behulpzaam kunnen zijn. De stichting kan dus 
helpen, mensen opleiden, maar neemt geen initiatieven. Voor elke AED dienen 
BurgerHulpVerleners aanwezig/oproepbaar te zijn. 
Carll neemt contact op met hartslagnu om beide AED’s te registreren. Indien nodig, vraagt hij 
Stichting Lossers Hart om bijstand. 
 
Een nieuwe AED is niet goedkoop. Momenteel is er een actie, waarbij een pakket (BuurtAED) kan 
worden aangeschaft incl. service en onderhoud t.b.v. € 1.660. 
Hans zal contact opnemen met OCO betreffende het benodigde budget. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Hans geeft aan, dat aan de agenda dient te worden toegevoegd: het Dorpsbudget. 
 
 
 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 

http://www.hartslagnu.nl/
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3. Postbehandeling 
Inkomende post: 
12-07-2019: Gemeente: start bijeenkomst Dementievriendelijk Losser. 
15-07-2019: Hans: aanvraag Sportclub Overdinkel  € 500 uit dorpsbudget voor zonnepanelen. 
15-07-2019: Hans: aanvraag Twentse spreukenpaaltjes  € 343,91 extra uit dorpsbudget. 
21-07-2019: Miranda Berst: Hekken voormalige vuilstort. 
22-07-2019: Gemeente/Carll: discussie betreffende AED’s in Overdinkel. 
08-08-2019: Losser (via Civocracy): update alert. 
18-08-2019: SBO: update Overdinkel in beweging. 
20-08-2019: Stichting Fundament: vooraankondiging Samen Actief. 
27-08-2019: Gemeente: agenda’s en stukken commissievergaderingen op 3 september 2019. 
02-09-2019: Mail Wethouder Anja Prins: uitnodiging bijeenkomst Dementievriendelijk Losser op 
                    19 september 2019. 
03-09-2019: Marian Freriks: mensen in beweging te krijgen in Losser, Overdinkel en De Lutte. 
06-09-2019: Gemeente: presentatie Sportformateur Losser: Uitnodiging Kick Off Bijeenkomst 
                     op 30 september 2019. Carll en Hans hebben op 17 september een afspraak met de   
                     nieuwe sportcoach Richard Migchielsen 
10-09-2019: Gemeente: agenda raadsvergadering op 17 september 2019. 
10-09-2019: Gemeente: betreffende 75 jaar vrijheid. Kick-off Erve Kraesgenberg. Het inleveren 
                     van initiatieven. 
 
Uitgaande post: 
13-08-2019: Leden: Info over uitnodiging aan Stichting Lossers Hart voor de Dorpsraad- 
                    vergadering op 11-09-2019 over AED’s. 
02-09-2019: Carll: agenda Dorpsraadvergadering voor 11 september 2019. 
 
4. Ontsluiting vijver Tiekenveen, terugkoppeling van de flyer 
Op de flyer over dit item, die in de buurt is verspreid, zijn geen bezwaren ontvangen. Eén positieve 
reactie: super initiatief om de hekken rond de vuilstort weg te halen. 
De heer Aant de Jong geeft dit aan Monique Hamers van de Gemeente door. 
Op 3 oktober 2019 is er bij de gemeente een vergadering waar ook de ontsluiting van de vijver 
Tiekerveen op de agenda staat. 
 
5. Uitnodiging Stichting Lossers Hart (AED) 
Zie onder punt 1. 
 
6. Voortgang communicatie: website/log/facebook 
Onze visie als Dorpsraad zou op de website vermeld moeten worden. Ben maakt een opzetje 
hiervoor. Met enkele mensen uit onze Dorpsraad kan dit dan verder worden uitgewerkt. 
 
Op maandagavond, 16 september 2019 gaan Ben en Hans naar de bespreking tussen Gemeente, 
Domijn en Stichting Huurders Belangen Losser. De projecten: verlichting retentiegebied, 
speeltuintjes en de hondenveldjes staan op de agenda. 
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Toegevoegd punt: Dorpsbudget 
In het dorpsbudget dient rekening te worden gehouden met de volgende uitgaven: 

 Aanvraag Sportclub Overdinkel voor zonnepanelen voor een bedrag van: € 500. 

 Aanvraag  € 343,91 voor de Twentse spreukenpaaltjes. 
 Mogelijk is het toch toegestaan een gedeelte van het Dorpsbudget te gebruiken voor 

aanschaf en onderhoud van AED’s. Wethouder Anja Prins zal hierop terugkomen. 
 
7. Actiepuntenlijst 
De volgende punten kunnen van de actiepuntenlijst worden gehaald: 
Nummer 2: Pinksterfietstocht georganiseerd op 10 juni 2019. Helaas weinig belangstelling, maar 
mensen, die de fietstocht maakten, waren enthousiast. 
Nummer 6: een nieuw logo voor de Dorpsraad is gerealiseerd. Aan de website wordt gewerkt. 
Nummer 7: alle Twentse spreuken met paaltjes staan op hun plaats. 
Nummer 12: de Koningsdag is goed verlopen. 
 
A. Erve Beernink 
Het pand van Erve Beernink is door een particulier opgekocht en zal waarschijnlijk worden 
herbouwd in Beuningen als woning. De verwachting is dat dit in Overdinkel op verzet zal stuiten. 
 
8. Rondvraag 
Wethouder Anja Prins heeft nog enkele mededelingen voor ons: 
- De gezamenlijke aanpak om mensen met schulden te helpen is van start gegaan. 
- Door het gebrek aan verkeersouders en tevens om de veiligheid te bevorderen heeft de 
gemeente gele vestjes aan alle schoolkinderen uitgedeeld bij de start van het nieuwe schooljaar. 
- De gemeente Losser heeft besloten geld beschikbaar te stellen aan alle basisscholen met de 
groepen 1 en 2. In deze groepen zijn achterstanden in de taal en de gemeente wil hiervoor 
onderwijsgeld voor ondersteuning ter beschikking stellen. 
 
De heer De Jong: 
Het contact tussen de Dorpsraden en de gemeente (ambtelijk) zal over twee weken worden 
geëvalueerd. Er zal bekeken worden, of we op de huidige voet verder kunnen gaan, of dat er per 
kerkdorp een contactambtenaar dient te worden aangewezen. 
 
Carll: 
Is het niet mogelijk om op de Hoofdstraat het stuk van 15 km te verlengen, zodat er gecontroleerd  
kan worden op snelheid? 
Anja Prins zal navragen, welke acties er gepland staan. 
 
Ben: 
Er is een nieuwe coördinator/beheerder in ’t Trefhuus, te weten: Stefan Kötter. Kunnen we na een 
aantal weken een vergadering met hem plannen voor een nadere kennismaking. Tevens kan dan 
ook de verbinding tussen Bruisend Overdinkel en de OCO worden besproken. 
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Herman Spanjer deelt mee, dat hij niet bij de volgende vergadering aanwezig zal zijn. 
 
9. Sluiting 
Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering. 
 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 


