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Wethouder Anja Prins, Jan Krakers, Marcel Abels (nieuwe inwoner Overdinkel).

Vertegenwoordiging en advies
Webmaster
Aanwezig
Overige
aanwezigen:
Afwezig

Frank Hengelman (afgemeld), Mieke Bouwhuis (ziek).

1. Opening door de voorzitter
Onze voorzitter Hans Fij opent om 19.30 uur de vergadering en alle aanwezigen worden welkom
geheten. Allereerst krijgt Jan Krakers van Woningcorporatie Domijn het woord. Hij geeft een
toelichting over de Maatschappelijke dag van Domijn op donderdag, 11 juni 2020 (een soort
NLdoet, maar dan door Domijn). Op deze dag zet Domijn zich in om bewoners van Losser te
helpen met klussen. Er lopen al enkele projecten, zoals met Tiekerhook en met ’t Trefhuus. Zijn
vraag is, of wij nog klussen kunnen aangeven, die uitgevoerd dienen te worden. Dit dient wel voor
het einde van deze maand te worden opgegeven. Na zijn mededeling verlaat Jan Krakers de
vergadering.
2. Vaststellen van de agenda
Enkele punten staan ook in de actiepuntenlijst vermeld, maar de agenda wordt aangehouden.
3. Notulen van de Dorpsraadvergadering van 12 februari 2020
Deze notulen worden zonder aanpassingen of bemerkingen aangenomen.
4. Ingekomen en uitgaande post
Ingekomen post:
13-02-2020: Mail van Ben naar Jos Klein Robbenhaar om samenvatting Meerjarenplan 2020-2025
op de website van de Dorpsraad te plaatsen.
13-02-2020: Van Malissa Oude Sogtoen over gesprek met Dorpsraad Beuningen en gemeente
Losser (o.a. over warmtevisie) op 27-02-2020.
17-02-2020: Ter info leden: verslag notulen en aangepaste actiepuntenlijst van de Dorpsraadvergadering van 12-02-2020.
18-02-2020: Ter info van Jannet Huisman, mantelzorgconsulent bij Stichting Fundament, gestart
vanaf half januari in Losser.
18-02-2020: Geannuleerd reservering presentatie Dorpsraad Beuningen van Malissa Oude
Sogtoen.
18-02-2020: Bruisend Overdinkel: verslag van bijeenkomst “Samen voor en door Overdinkel” van
10-02-2020.
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-219-02-2020: St. Fundament: uitnodiging voor TeaHealth op 19-03-2020 van 14.00-16.00 uur.
19-02-2020: Team Jongerenwerk Fundament: Willen graag een nieuw plan van aanpak met
doelgroep jongeren met ons bespreken.
27-02-2020: Nieuwe inwoner Overdinkel – Marcel Abels – meldt zich voor het bijwonen van de
Dorpsraadvergadering.
03-03-2020: St. Fundament/Sherina Schouten meldt nieuw project: Beleef muziek, ervaar het
samen. Startbijeenkomst op 18-03-2020.
05-03-2020: Mail van Bruisend Overdinkel met de informatie, dat zij het Smokkelfestijn 2020 niet
organiseren.
Uitgaande post:
13-02-2020: Mail naar de heer Biemans (onderhoud AED van Ruhenbergerweg) gestuurd.
19-02-2020: Mail van Team Jongerenwerk Fundament beantwoord met de mededeling, dat zij bij
de eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad aanwezig kunnen zijn, of dat zij
eventueel een afspraak met ons kunnen maken.
27-02-2020: Een uitnodiging aan de nieuwe inwoner: de heer Abels gestuurd voor deze
vergadering.
5. Update AED
Carll deelt mee, dat alle AED’s in Overdinkel in werking zijn. Bij de voetbalclub zijn nog enkele
problemen, maar met behulp van de heer Biemans kunnen deze waarschijnlijk worden opgelost.
De heer Biemans controleert ook alle AED’s in Overdinkel. Daarnaast is Carll samen met de SKO
en de heer Gerrit Wolf bezig om een stichting op te richten. Dit vergt echter tijd.
Anja Prins vraagt bij de gemeente na, of de AED in ’t Trefhuus van de gemeente is.
6. Voortgang bevrijdingsfeest gemeente Losser
De Dorpsraad kan dit feest niet organiseren. Bruisend Overdinkel heeft ook de handdoek niet
opgepakt om dit feest te organiseren. De vraag of er nog iets in Overdinkel georganiseerd gaat
worden en wie dit dan oppakt.
Tanja gaat praten met de scholen om te horen wat zij organiseren. Hans en Ben hebben volgende
week een afspraak met Bruisend Overdinkel. Na de gesprekken kunnen we bij elkaar komen om
te bekijken wat er georganiseerd kan worden.
7. Verkoop voormalig pand Hoofdstraat 189/191 (Bone) aan garagehouder, bezorgdheid
buurt bewoners.
In oktober 2018 zijn we al eens op verzoek van de heer Sligman met deze huizen bezig geweest,
omdat er veel opslag van sloopauto’s en auto-onderdelen aanwezig was. Dit is sindsdien
opgeruimd, maar de bewoners zijn bang, dat er een garage komt. Anja Prins vermeldt, dat het
doel van de grond ‘wonen’ is en dat er dus geen toestemming voor een garage afgegeven kan
worden. Deze twee panden hebben dus alleen een woonbestemming. We moeten afwachten, wat
hier gaat gebeuren.
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-38. Smokkelfestijn 2020
Bruisend Overdinkel gaat het Smokkelfestijn 2020 niet organiseren. Dit festijn zou moeten
plaatsvinden op 13 en 14 juni 2020. Ben en Hans nemen dit punt volgende week mee in het
gesprek met Bruisend Overdinkel.
9. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt punt voor punt besproken en is weer aangepast.
10. Rondvraag
Tanja deelt mee dat zij nu deel uitmaakt van de Straatnamencommissie en dat haar eerste actie is
een naam te bedenken voor een weggetje tussen Nederland en Duitsland (langs de voormalige
camping bij het Tiekerveen).
Ook voor het gebied van de Geurmij zullen straatnamen gevonden moeten worden.
Ben deelt mee, dat hij momenteel bij de SKO (Stichting Kulturhus Overdinkel) alleen helpt met het
financiële gedeelte en dat hij geen deel gaat uitmaken van het SKO bestuur.
Anja geeft aan, dat er in Olst-Wijhe een project is gestart om alle activiteiten te kunnen
controleren, zodat er geen projecten op dezelfde data kunnen worden gepland.
Ook vertelt Anja, dat er een proef met ouderen is gestart voor het eenvoudig werken met i-pads,
zodat ouderen eenvoudig bepaalde dingen kunnen doen (zoals bijvoorbeeld het innemen van
medicijnen).
Anja informeert ons, dat de gemeente actief bezig is met het programma: rookvrij. Zij geven
ondersteuning aan scholen en ook de bushaltes willen zij voorzien van bordjes. Daarnaast wordt
bekeken, of bij sportverenigingen misschien rookvrije plekken kunnen worden aangegeven.
Anja deelt tevens mee, dat er een bureau is aangesteld om een uitgebreid onderzoek naar
mantelzorg uit te voeren. Dit onderzoek wordt over een brede doelgroep uitgevoerd.
Van Theo Geerlings hebben we een zak speeltjes ontvangen (vierkante doorzichtige blokjes met
het logo van de Dorpsraad, waarin kogeltjes en plaatjes met gaatjes zitten). Carll informeert dat
deze speeltjes uitgereikt kunnen worden op woensdagmiddag aan de kinderen en neemt de zak
mee.
11. Sluiting door de voorzitter
Met dank aan alle aanwezigen sluit Hans als voorzitter om 21.35 uur de vergadering met dank aan
alle aanwezigen.

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op:
woensdag, 8 april 2020 om 19.30 uur.
Verslag van Riet Westerbaan
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