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

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel
Datum

12 februari 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, Marcel Visser
(OCO), Riet Westerbaan.
Strategisch adviseur gemeente: Marcel Broekhuis.

Vertegenwoordiging en advies
Webmaster
Aanwezig
Overige
aanwezigen:
Afwezig

Wethouder Anja Prins (afgemeld), Herman Spanjer (afgemeld).

1. Opening door de voorzitter
Om 19.35 uur opent onze voorzitter Hans Fij de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Vaststellen van de agenda
Bij punt 9 wordt achter ‘Ontwikkelingen dorpsfeest’ toegevoegd: kermis.
Punt 10 en 14 vermelden beide: Straatnamencommissie, dus punt 14 vervalt.
3. Notulen van de Dorpsraadvergadering van 8 januari 2020
In de notulen van 8 januari 2020 staat op bladzijde 4 vermeld, dat Hans samen met Gert olde
Hanter een smal paadje langs de Dinkel wil laten aanleggen vanaf de Ficksweg naar de
Welpeloweg. Dit is niet correct. Dit dient te zijn het paadje langs de Ruhenbergerbeek. Dank je wel
Jos Klein Robbenhaar. Zie tevens bij punt 16. Rondvraag.
4. Ingekomen en uitgaande post
Ingekomen post:
13-01-2020: Via de app. voorstellen voor datum onthulling van beeld: Jongen met bal.
14-01-2020: Ter info leden: verslag notulen en aangepaste actiepuntenlijst van de Dorpsraadvergadering van 08-01-2020.
14-01-2020: Uitnodiging van Tourist Info voor Smokkelbeurs op 30 januari 2020.
14-01-2020: Gemeente: Agenda’s + stukken voor de commissievergaderingen van 21-01-2020.
17-01-2020: HKL: Dank voor de bijdrage aan het boek over oorlog en vrijheid voor de schooljeugd
19-01-2020: Ter info leden: financieel overzicht 2019 van Frank. Opheffen bankrekening AED.
22-01-2020: Bruisend Overdinkel: bijeenkomst van Samen voor en door Overdinkel op10-02-2020
29-01-2020: Gemeente: Agenda + stukken voor de raadsvergadering op 04-02-2020.
30-01-2020: Mail van Sam van Alst/Samsports2play over outdoor fitness. Willen vrijblijvend
toelichting geven op vitale leefomgeving. We nodigen deze mensen niet uit, want de
gemeente Losser is al bezig met een nieuw sportakkoord.
05-02-2020: Uitnodiging Stichting Fundament voor startgroep Alzheimercafé Losser op 11.03.20.
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-206-02-2020: Ter info leden: agenda voor de Dorpsraadvergadering op 12-02-2020.
06-02-2020: Van 5G AlertTwente (Mieke Werner) over het 5G netwerk.
06-02-2020: Van Mendy Versteeg, uitnodiging voor Publieksacademie kinderarmoede op 16.03.20
09-02-2020: Ter info leden: mail van Ben met aanpassingen op het meerjarenplan 2020-2025.
10-02-2020: Via Hans mail van J. Rouwers, Beheerder Openbare Ruimte, Reiniging en
Onderhoud over het feit, dat er in Overdinkel geen kermis meer zal worden gehouden
11-02-2020: Van Malissa Oude Sogtoen: verslag gesprek Dorpsraad Beuningen en gemeente
Losser over invulling Dorpsraadbijeenkomst in Beuningen op 02-03-2020.
Januari 2020: Per post: subsidie aanvraag van HKL voor het boek over oorlog en vrijheid.
Uitgaande post:
Februari 2020: de uitnodigingen voor de heer W. Krikke en mevr. S. Rohring voor de onthulling
van het beeld: Jongen met bal op 4 maart 2020 om 13.30 uur zijn verstuurd.
Bijeenkomst Samenwerking voor en door Overdinkel op maandag, 10 februari 2020.
In deze bijeenkomst werden o.a. de volgende onderwerpen besproken:
a.
Samenloop voor hoop.
b.
Voortgang smokkelmuseum.
c.
Aankondiging fietstocht op zondag, 13 september 2020 met een intocht bij de Invalsweg.
d.
Kerstmarkt op zondag,13 december 2020.
e.
Informatie en stand van zaken over de totstandkoming van het sportakkoord.
5. Warmtevisie / Energietransitie
Roy Molendijk en Malissa Oude Sogtoen zullen aangeven welke stappen er dienen te worden
genomen. Er komt een programma voor de komende jaren.
Qua duurzaamheid zal worden aangegeven, wat er gedaan kan worden.
6. Huisartsenprobleem
Ben en Hans hebben met de praktijkmanagers gesproken en hun zorgen kenbaar gemaakt in
verband met het stoppen van de praktijk van Dr. Brandenburg. Het is echter ontzettend moeilijk
om huisartsen te vinden. Een aantal mogelijkheden wordt aangedragen:
a.
Het plaatsen van een physician assistent in Overdinkel die onder toezicht van een huisarts
mag werken.
b.
Het vinden van een ruimte waar bovenstaande kan plaatsvinden. Bas Deterink van
Fysiotherapie Overdinkel wil meedenken over het beschikbaar stellen van een ruimte
wanneer genoemde onder punt a. gerealiseerd lijkt te gaan worden.
c.
Via Automaatje kwetsbare mensen vervoeren van Losser naar Overdinkel en vice versa.
De afspraken moeten dan wel voor die mensen op dezelfde ochtend of middag zijn. De
huisarts krijgt dan wel opeens een volle wachtkamer.
Hans heeft reeds met Automaatje gebeld. In Overdinkel zijn 3 vrijwilligers, die voor
Automaatje rijden. We zullen half maart in de “Week van Losser” de mogelijkheden tot het
gebruik van Automaatje onder de aandacht brengen en tevens een oproep voor nieuwe
vrijwilligers plaatsen.
Misschien kan dit worden betaald uit de pot van de buitengewone bijstand.
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-37. Dorpsbudget
Hans vraagt Frank een overzicht te maken van alle uitgaven in 2019. Tevens zou Hans ook graag
een overzicht willen ontvangen van alle toezeggingen door de Dorpsraad tot op heden gedaan.
Frank zorgt hiervoor.
8. Meerjarenplan 2020-2025
Van Mieke heeft Ben een aantal op- en aanmerkingen ontvangen op het concept meerjarenplan.
Ben heeft het plan aangepast en naar alle leden van de Dorpsraad gestuurd. Marcel Broekhuis
ontvangt ook een exemplaar. Hij geeft aan, dat de gemeente dit plan als kapstok voor hun analyse
van Overdinkel kan gebruiken met o.a. de focuspunten: armoede, woningprogrammering, enz.
(Grotere thema’s in het algemeen).
Afgesproken wordt, dat de laatste 2 pagina’s van het meerjarenplan op de website van de
Dorpsraad zal worden geplaatst. Ben zal hiervoor actie ondernemen en Jos op de hoogte stellen.
9. Ontwikkelingen dorpsfeest / kermis
Het dorpsfeest zal in een andere opzet plaatsvinden: geen kermis en geen rommelmarkt (maar
misschien wel voor kinderen). De kermisexploitanten hebben geen belangstelling meer voor het
deelnemen aan een kermis in Overdinkel.
Carll geeft aan dat een nostalgische kermis kan worden gehuurd voor € 2.500. Deze kermis wordt
in zijn geheel kant-en-klaar geleverd. Mogelijk is dit een idee. Hans zal dit opnemen met Bruisend
Overdinkel.
10. Straatnamencommissie
In de straatnamencommissie was onze Dorpsraad door Petra vertegenwoordigd. Aangezien Petra
niet meer onder ons is, wordt door de commissie gevraagd, wie haar gaat vervangen. Tanja geeft
zich hiervoor op. Hans zal dit doorgeven aan de commissie.
11. Middag voor ouderen
Er is overleg geweest tussen Stichting Fundament en de Dorpsraad over een te organiseren
middag voor ouderen. Deze middag is nu vastgesteld op woensdag, 15 april 2020 voor ouderen
van 70+. Met een Power Point worden de ouderen worden ingelicht over wat er allemaal te doen
is in Overdinkel en zullen organisaties zoals KBO, Stichting Fundament en D’r Oet in Overdinkel
hun mogelijkheden laten zien.
Daarnaast zijn er misschien activiteiten in Losser, die we in Overdinkel kunnen overnemen.
Alle activiteiten zullen in een goodiebag worden aangeboden en er zal in de media aandacht aan
deze middag worden besteed.
Hans neemt contact op met Anja Prins met betrekking tot het aanschrijven van de 70+’ers in
Overdinkel.
12. Beeld: Jongen met bal
Het beeld van de Jongen met bal zal op 4 maart 2020 om 13.30 uur worden onthuld in ’t Trefhuus.
Ook zijn uitnodigingen naar de heer W. Krikke en mevr. S. Rohring van “Oud Overdinkel” gestuurd
voor het bijwonen van deze onthulling.
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-413. Hondenlosloopveld
Voor het veldje Hoek Invalsweg/Veldkamp maakt Maarten Hijkoop een schets. Op 21 februari a.s.
zal Maarten de schets klaar hebben (incl. speeltjes). Dan kan in maart samen met de gemeente
en de omwonenden deze pilot besproken worden en de gedragsregels worden opgesteld.
14. Straatnamencommissie: zie punt 10.
15. 5G netwerk (mail Mieke Werner)
Mieke Werner heeft een mail gestuurd over de nadelen van het 5G netwerk (5G is een gerichte
straling). Voor dit 5G netwerk volgt de gemeente Losser het landelijk beleid. Dit onderwerp hoort
eigenlijk niet thuis bij de Dorpsraad, maar we blijven het wel volgen.
16. Rondvraag
Hans heeft telefonisch contact gehad met Antoon Nijland en heeft samen met Gert olde Hanter
een afspraak met hem gemaakt. Ze gaan een poging wagen om vanaf de Gildehauserweg tot de
Beerninksweg langs de Ruhenbergerbeek een pad te laten aanleggen. Hans en Gert moeten wel
snel hun wensen kenbaar maken.
Frank heeft de subsidieaanvraag en het dorpsbudget aangevraagd.
17. Sluiting door de voorzitter
Hans sluit als voorzitter om 21.40 uur de vergadering met dank aan alle aanwezigen.

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op:
woensdag, 11 maart 2020 om 19.30 uur.

Verslag van Riet Westerbaan
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