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

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel
Datum

10 juni 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
Marcel Abels
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, Frank Hengelman, Marcel Abels, Mieke Bouwhuis, Herman Spanjer, Riet
Westerbaan.
Wethouder Anja Prins, Patrick Achterhuis en Eric Nederlof.

Vertegenwoordiging en advies
Webmaster
Aanwezig
Overige
aanwezigen:
Afwezig

Herman Spanjer (vakantie).

1. Opening door de voorzitter
Onze voorzitter Hans Fij opent om 19.30 uur de vergadering en alle aanwezigen worden welkom
geheten. Door de Coronacrisis kunnen we na 3 maanden weer bij elkaar komen, maar wel op 1,5
meter afstand en daar heeft ’t Trefhuus prima voor gezorgd.
Tevens heet de voorzitter de heren Patrick Achterhuis en Eric Nederlof welkom. Zij hebben zich
gemeld om te spreken over het eventuele toekomstige struinpad langs de Ruhenbergerbeek
(punt 6). Zij bieden de Dorpsraad 84 handtekeningen van bewoners aan, die tegen dit pad
stemmen met daarbij een brief voorzien van hun zorgpunten: men vreest voor toenemende
drugsoverlast en verstoring van het wild.
Een dag na de vergadering op 11 maart kwam dit pad al ter sprake bij verschillende bewoners die
geen pad wilden: beter te vroeg dan te laat! Momenteel is het plan nog lang niet bekend; de
Dorpsraad is bezig met het vooronderzoek en we weten nog helemaal niet, waar dit struinpad
precies gaat lopen (vanaf de Gildehauserweg of vanaf de Welpeloweg naar de Beerninksweg).
Het verzoek omtrent dit pad is gekomen van een inwoner uit Overdinkel. Aan de hand daarvan
hebben Hans en de inwoner gesproken met de Gemeente, die hier niet onwelwillend tegenover
staat. Ongeveer 1,5 week geleden hebben beiden met het Waterschap Vechtstromen gesproken
en ook zij staan niet onwelwillend tegenover dit idee. Volgens Patrick en Eric heeft het
Waterschap Vechtstromen in het verleden beloofd, dat er geen pad zou komen langs de
Ruhenbergerbeek; dit hebben zij zelfs schriftelijk van het Waterschap Vechtstromen ontvangen.
Verder geeft Hans aan, dat nog verder wordt gesproken met Herman Spanjer i.v.m. het
drugsbeleid + met Emmy van Willigen, de natuurgids om de risico’s voor flora en fauna in kaart te
brengen. Daarna wil Hans contact opnemen met de directe bewoners - we zijn maximaal
transparant - om e.e.a. te bespreken. Patrick en Eric geven aan, dat zij dan liever een
onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door een bureau willen zien. Om 20.00 uur verlaten Patrick
en Eric de vergadering.
Afgesproken wordt, dat Hans het betreffende dossier bij Waterschap Vechtstromen opvraagt, of
een gesprek met het Waterschap gaat voeren met de vraag, of zij dit indertijd aan bewoners
hebben beloofd.
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-22. Vaststellen van de agenda
De agenda kan worden uitgevoerd zoals rondgestuurd. Er zijn geen toevoegingen nodig.
3. Notulen van de Dorpsvergadering van 11 maart 2020
Bovengenoemde notulen worden zonder aanpassingen of bemerkingen aangenomen.
4. Inkomende en uitgaande post
Inkomende post:
11-03-2020: Via Hans: mail van Mendy Versteeg met als onderwerp: uitnodiging start
vrijheidsmaand op 03-04-2020 in ’t Losser’s Hoes.
14-03-2020: Ter info leden: verslag notulen en aangepaste actiepuntenlijst van de Dorpsraadvergadering van 11-03-2020.
16-03-2020: Boomfeestdag op 18-03-2020 vindt geen doorgang i.v.m. Covid-19 virus.
17-03-2020: Mail Twente milieu: stopt met textielinzameling vanaf 20-03-2020.
20-03-2020: Samenloop voor Hoop 2020 op 16 en 17 mei kan niet doorgaan i.v.m. Corona.
24-03-2020: Mail van M. Versteeg (Gemeente Losser) betreffende Corona hulp Actiepagina.
25-03-2020: Mail van Marjo Versteegh betreffende de brief van de burgemeester over Corona.
Deze brief van de burgemeester is tevens op de site van de Dorpsraad geplaatst.
26-03-2020: Hondenspeelveld Veldkamp aan Ben doorgestuurd.
27-03-2020: Mail van Sam van Alts (sports2play) betreffende het realiseren van een vitale
ontmoetingsplaats met begeleiding in Overdinkel.
27-03-2020: Een aanvraagformulier ontvangen van Bruisend Overdinkel voor een bijdrage in de
fietstocht “Bommen Berend” t.b.v.: € 500.
01-04-2020: Van Fundament een mail met een kaartje: er wordt gedacht aan ons.
09-04-2020: Mail van Wethouder Jaimi van Essen betreffende democratische inspraak dorpsraden (ontwikkeling lokaal platform “Pak an - pak over”.
11-04-2020: Bedankbrief van Harry Dekkers, penningmeester HKL, voor de bijdrage aan het
boek voor de schooljeugd.
14-04-2020: Bijdrage dorpsbudget aan fietstocht van Bruisend Overdinkel via de app. Wij leveren
geen bijdrage.
16-04-2020: Aanvraag dorpsbudget SKO voor een officieel wedstrijd-biljart voor ’t Trefhuus via
de app).
18-04-2020: Opdrachtverlenging inrichtingsplan Tiekenveen – aan Hans doorgestuurd.
21-04-2020: Bruisend Overdinkel vraagt toch een bijdrage voor de fietstocht, want het wordt een
stukje geschiedenis dat wordt opgevoerd in Overdinkel.
29-04-2020: Mail van Harink BV Bouwingenieurs - Gerben Mazeland over het pad langs de
Ruhenbergerbeek (van de Beerninksweg tot aan de Gilderhauserweg. Zij zijn tegen.
26-05-2020: Mail via Carll van 07-05-2020 over de campagne: Kijk naar elkaar om van Marion
Weinberg, Senior communicatieadviseur van de gemeente Losser.
26-05-2020: Mail van Richard Migchielsen: klaar voor het Losser’s sportakkoord.
26-05-2020: Uitnodiging voor de Dorpsraden om in gesprek te gaan met de gemeenteraad ter
voorbereiding van de voorjaarsnota op 11-06-2020.
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-305-06-2020: Mail van Monique Hamers met bestanden via WeTransfer over filmpje Schatkamer
Twente over Losser: winkels, activiteiten, natuur, etc.
05-06-2020: Mail Monique Hamers: dank voor de bijdrage aan de film Schatkamer van Twente.
05-06-2020: Punten voor de bespreking met de gemeenteraad op 11-06-2020 van Tanja (app),
Ben (mail) en Riet (app).
05-06-2020: Vorming jeugdpanel Losser Team Jongerenwerk Stichting Fundament – de
gewenste vorm van communiceren achterhalen bij jongeren en dan initiatieven
achterhalen.
Uitgaande post:
26-05-2020: Uitnodiging aan gemeente en OCO gestuurd voor de Dorpsraadvergadering op
10 juni 2020.
07-06-2020: Mail van Hans aan Ben Pikula met onze punten voor de bespreking op 11-06-2020
ter voorbereiding van de voorjaarsnota.
07-06-2020: Aan belanghebbenden: Agenda voor de Dorpsraadvergadering op 10-06-2020 van
Carll Sijpkes.
5. Pak an - pak over (was: Right to Challenge)
Er is digitaal overleg geweest tussen een aantal mensen van alle Dorpsraden over hoe dit project
aan te pakken. Online is er nu een huiskamer ingericht en begin juli gaat men fysiek om de tafel.
In de huiskamer wordt een enquête neergelegd en de bedoeling is, dat alle 5 Dorpsraden deze
enquête invullen. Daarna kunnen zij met de Gemeente aan tafel. Wethouder Anja Prins deelt mee,
dat de Gemeente bezig is met een woonvisie en navraag doet bij wat een mantelzorger wil. Deze
punten kunnen in het geheel worden meegenomen. Tevens wordt geopperd om Fundament hierbij
te betrekken. Hans zal dit doorgeven.
6. Struinpad Ruhenbergerbeek
Zie de tekst bij punt 1: Opening.
7. Gesprek met gemeenteraadsleden
De raad heeft aangegeven met alle Dorpsraden in gesprek te willen ter voorbereiding van de
voorjaarsnota. Deze bespreking zal worden gehouden op donderdag, 11 juni 2020. Hans en Tanja
zullen deze bespreking bijwonen en onze punten onder hun aandacht brengen. Deze punten zijn:
huisartsenproblematiek, woonruimte op maat, recreatie en ons Meerjarenplan 2020-2025. Van dit
plan neemt Tanja een aantal printversies mee voor de gemeenteraadsleden.
8. Hondenlosloopveld
Het geld hiervoor is beschikbaar. Het wachten is op een ontwerp, welk ontwerp gemaakt zou
worden door Maarten Hijkoop. Ben zal contact met Maarten opnemen, of de schets reeds
beschikbaar is. Zo niet wanneer dan wel. Zodra de schets beschikbaar is, kan contact worden
opgenomen met omwonenden om de schets te bespreken.
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-49. Dorpsbudget
Er is dit jaar niet veel budget uitgegeven. Het evenement Samenloop voor Hoop is op 16 en 17
mei niet doorgegaan. Daarnaast zijn wel toezeggingen gedaan voor het wedstrijdbiljart in ’t
Trefhuus en voor de fietstocht van Bruisend Overdinkel in september 2020.
10. AED
Alle AED’s werken inclusief de AED van de voetbalclub. In het dorp zijn nu 7 of 8 AED’s
beschikbaar. Door de Corona is er nog geen stichting opgericht, maar Carll gaat dit nu verder in
gang zetten. Anja Prins deelt mee, dat de AED in ’t Trefhuus geen eigendom is van de gemeente;
deze AED werkt echter wel. Het is mogelijk, dat deze EAD ooit aan de eigenaar van het Trefpunt
is gegeven.
11. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt punt voor punt doorgenomen en is aangepast. De punten: 7, 11, 15 en
20 zijn nu van deze lijst afgehaald.
Aangezien Bertram heeft aangegeven door verhuizing niet meer aan de Dorpsraad van
Overdinkel te willen deelnemen, wordt Marcel Abels gevraagd, of hij Bertram’s punten wilt
overnemen. Marcel gaat hiermee akkoord.
12. Rondvraag
Anja Prins geeft aan, dat de jaarrekening van Losser over 2019 is afgesloten met een mooi
resultaat. Aan de voorjaarsnota wordt momenteel gewerkt.
Anja Prins deelt mee, dat het wellicht nodig is om een businessplan met rendement voor ’t
Trefhuus op te stellen en om met elkaar een gezamenlijke visie voor ’t Trefhuus te maken.
Ook geeft Anja Prins aan, dat er over en met de jongeren (adolescenten) gesproken dient te
worden: wat willen zij, kunnen zij zelf iets aangeven, etc.
Let wel: door de Coronacrisis is veel blijven liggen en niet verder uitgewerkt of doorgegaan.
Langzaamaan zullen projecten weer opgestart worden of voorbereid.
12. Sluiting door de voorzitter
Met dank aan alle aanwezigen sluit Hans als voorzitter om 21.50 uur de vergadering met dank aan
alle aanwezigen.

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op:
woensdag, 8 juli 2020 om 19.30 uur.

Verslag van Riet Westerbaan
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