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Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel
Datum

8 januari 2020

Plaats
Leden

Vergaderlocatie: ‘t TREFHUUS in Overdinkel
Functie
Hans Fij
Voorzitter
Carll Sijpkes
Secretaris
Frank Hengelman
Penningmeester
Riet Westerbaan
Notulist
Ben Huttenhuis
Bestuurslid
Tanja Eulderink
Bestuurslid
Bertram Wolterinck
Bestuurslid
Mieke Bouwhuis (Adviseur)
Stichting Fundament
Herman Spanjer (Adviseur)
Wijkagent Overdinkel
Vertegenwoordiger Ondernemers Club Overdinkel (OCO)
Jos Klein Robbenhaar
Hans Fij, Carll Sijpkes, Tanja Eulderink, Ben Huttenhuis, Bertram Wolterinck, Mieke Bouwhuis, Frank Hengelman, Riet
Westerbaan.
Wethouder Anja Prins, Strategisch adviseur gemeente: Marcel Broekhuis.

Vertegenwoordiging en advies
Webmaster
Aanwezig
Overige
aanwezigen:
Afwezig

Herman Spanjer (afgemeld).

1. Opening door de voorzitter
Iedereen wordt welkom geheten door onze voorzitter Hans Fij, die om 19.30 uur de vergadering
opent.
2. Vaststellen van de agenda
Er worden 2 punten aan de opgestelde agenda toegevoegd:
a. Bij punt 5: de Smokkelbeurs.
b. Onder punt 6b: de energie transitie.
Verdere toevoegingen zijn er niet.
3. Notulen van de Dorpsraadvergadering van 11 december 2019
Deze notulen worden zonder aanpassingen of bemerkingen aangenomen.
4. Ingekomen en uitgaande post
Ingekomen post:
12-12-2019: Via Hans van de transitiemanager Duurzaamheid Losser over het organiseren van
een info avond over Energie van Nu voor Overdinkel.
12-12-2019: Mail van ’t Trefhuus (Ilona Japin) over Samenloop voor Hoop 2020 – kick-off op
16-12-2019.
12-12-2019: Mail van ’t Trefhuus: uitnodiging voor een 24 uur durende wandelestafette door teams
te vormen op 16 en 17 mei 2020.
13-12-2019: Uitnodiging voor de Smokkelbeurs op 30-01-2020 van VVV Tourist Info Smokkeldorp.
16-12-2019: Mail van SKO: uitnodiging voor Nieuwjaarsborrel op 07-01-2020 om 18.30 uur in ’t
Trefhuus.
16-12-2019: Ter info leden: Verslag en aangepaste actiepuntenlijst van de Dorpsraadvergadering
op 11-12-2019.
07-01-2020: Mail van Malissa Oude Sogtoen betr. Energie van Nu Overdinkel: informatiebijeenkomst in maart 2020.
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-208-01-2020: Mail van Sherina Schouten (ouderenadviseur) over “Samen Actief” in ’t Lossershoes
Op elke eerste woensdag van de maand voor ouderen (55+).
08-01-2020: Mail van gemeente Losser (mevr. Weustink) over ontwerp-visie Noordoost Twente ter
inzage (aardgasvrij).
Uitgaande post:
Geen uitgaande post.
5. Uitnodiging Smokkelbeurs op 30 januari 2020
Op 30 januari is er een Smokkelbeurs voor de inwoners van de gemeente Losser in het Trefhuus
waar te zien is wat er de afgelopen jaren gerealiseerd is op Smokkelgebied. Tevens zullen
ondernemers smokkelattributen aanbieden.
Hans deelt mede dat voor de realisatie van een Smokkelmuseum een stichting moet worden
opgericht. Men wil het stichtingsbestuur laten bestaan uit: een afvaardiging van Bruisend
Overdinkel, O.C.O. en Dorpsraad + Lucien Game, die een adviserende rol krijgt.
Hans neemt contact op met Bruisend Overdinkel (Gert olde Hanter) en zal hem meedelen, dat
Carll Sijpkes namens de Dorpsraad zitting in dit bestuur wil nemen.
6. Meerjarenplan
Het meerjarenplan 2020-2025 is in concept gereed en kort voor deze vergadering aan de leden
gestuurd. Tanja, Ben en Hans hebben geprobeerd om alle punten, die in Overdinkel naar voren
komen, vast te leggen: wat hebben we en waar staan we. Het definitieve verhaal zal op onze
website worden geplaatst. Alle leden kunnen schieten op het plan en eventueel acties met een
tijdsplan indienen. Tevens geeft wethouder Anja aan, dat ook op het gebied van veiligheid,
verkeer, alcohol, enz. punten kunnen worden toegevoegd. In onze volgende vergadering zal dit
meerjarenplan 2020-2025 worden besproken en Ben zal de bemerkingen/aanvullingen in dit plan
verwerken. Marcel Broekhuis geeft aan, dat de gemeente Losser ook met een meerjarenplan (wat
is er gedaan / wat is er geleerd) bezig is en dat beide plannen op elkaar afgestemd kunnen
worden.
Extra punt: Energietransitie
Tanja en Bertram hebben de mogelijkheden voor Overdinkel met Malissa Oude Sogtoen en Roy
Molendijk besproken. Zij willen in maart een info bijeenkomst in Overdinkel houden, maar dit is
volgens Tanja en Bertram ietwat voorbarig.
Er dient eerst veel meer informatie te komen: welke mogelijkheden zijn er, wat is het beste, welke
kosten hangen hieraan, kunnen de mensen in Overdinkel ergens voor kiezen, enz. Dit alles moet
goed voorbereid worden om de inwoners van Overdinkel zo goed mogelijk te bedienen.
Wel is al duidelijk dat indien Domijn een huis in de verkoop zet er eenergielabel B aan dit huis
moet hangen. Ook vragen we ons af of huur- en koopwoningen niet apart behandeld moeten
worden? Marcel Broekhuis zal over al deze zaken met Malissa en Roy contact opnemen en
daarna met Tanja en Bertram afstemmen.
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-37. Huisartsenprobleem
Dokter Brandenburg werkt in de periode januari t/m maart 2020 nog een aantal dagen per week
en stopt dan per 1 april 2020. Dokter Huitema in Losser neemt de praktijk over vanuit haar eigen
praktijk, dus vanuit Losser. Voor een aantal mensen in Overdinkel is deze praktijk te ver.
Veranderen naar Dr. Righart (Huisartsenpraktijk ’t Veld) is niet mogelijk, want haar praktijk is
overvol. Ben en Hans gaan met Dr. Huitema in gesprek. Doel van dit gesprek is te onderzoeken of
Dr. Huitema bereid is om een paar dagen praktijk in Overdinkel te houden totdat het nieuwe
gezondheidscentrum gerealiseerd is. Indien zij hiertoe bereid is, zal er vervolgens een ruimte
gezocht moeten worden waar zij praktijk kan houden.
In de toekomst komt er een gezondheidscentrum in Overdinkel voor een dokter, tandarts, enz.,
dus de periode van 1 april 2020 tot het nieuwe gezondheidscentrum klaar is, dient te worden
overbrugd. De gemeente heeft al met huisartsen gebrainstormd om een goede samenwerking
voor elkaar te krijgen.
8. Middag voor ouderen
In overleg met KBO is deze middag gepland op woensdag 15 april van 14.00 uur tot 18.00 uur in ‘t
Trefhuus. Insteek is: hoe houd je ouderen jong en laten zien wat er voor ouderen in Overdinkel te
doen is. Serina Schouten (ouderenadviseur) zal hierbij ook aanwezig zijn. Er dient op deze
middag veel informatie tentoongespreid te worden. Financieel kan misschien uit het dorpsbudget
een bedrag worden gegeven en in de Week van Losser kan een stukje worden geplaatst.
9. Repair Café
Mieke en Hans zoeken uit hoe dit het beste opgepakt kan worden. Er moet wel een ruimte
beschikbaar zijn en ook moeten er mensen voor zijn die het Repair Café bemannen.
Op de volgende Dorpsraadvergadering dient dit punt weer aan de orde te komen.
10. Dorpsbudget
Hans vraag Frank om weer een compleet overzicht te maken met alle toezeggingen die zijn
gedaan.
11. Beeld: jongen met bal
Vandaag heeft Carll 4 foto’s op de app. geplaatst met voorbeelden, waar het beeld van de jongen
met bal geplaatst zou kunnen worden. De SKO en Gerard Kwekkeboom laten het aan de
Dorpsraad over. De meeste leden van de Dorpsraad kiezen voor de optie: in het halletje bij
binnenkomst links na de bank in de hoek. Tevens wordt afgesproken, dat het beeld officieel door
wethouder Anja Prins zal worden onthuld.
12. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst van 11 december 2019 wordt doorgenomen en resp. aangevuld of aangepast.
13. Rondvraag
a.
Anja deelt mee dat 2 Nieuwjaarsrecepties op één avond (gemeente en ’t Trefhuus) niet erg
handig was. Volgend jaar dienen deze recepties beter op elkaar te worden afgestemd.
www:dorpsraadoverdinkel.nl

Tel: secretaris 053-5388908 (na 18:00 uur) KvK:08134802 IBAN: NL61RABO0130377821

Stichting Dorpsraad Overdinkel
P/a Secr.: dhr. C.Sijpkes
Julianastraat 49, 7586 AV Overdinkel

-4b.
Anja informeert ons dat de gemeente Losser begin maart de informatie over Overdinkel
beschikbaar heeft. Deze info wordt beeldend gemaakt. Bij de analyse-sessie zitten alle mensen bij
elkaar en kan de info met de werkelijkheid worden gespiegeld. De gemeente spreekt met alle
partijen en gaat ook de straat op om met bewoners de huidige en toekomstige ontwikkelingen te
bespreken.
c.
Hans informeert dat hij samen met Gert olde Hanter graag een smal paadje langs de
Ruhenbergerbeek wil laten aanleggen: vanaf de Ficksweg naar de Welpeloweg. Hiervoor nemen
zij begin februari contact op met Antoon Nijland van de gemeente.
14. Sluiting door de voorzitter
Met dank aan alle aanwezigen sluit Hans als voorzitter om 21.35 uur de vergadering.

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op woensdag, 12 februari 2020 om
19.30 uur.

Verslag van Riet Westerbaan
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