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Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel
Datum

8 juli 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, Marcel Visser (OCO).
Bruisend Overdinkel: Rene Weggen en Dick Grovenstein, Gemeente Losser: Maarten Heijkoop + 14 mensen uit de omgeving van
Veldkamp/Invalsweg.
Wethouder Anja Prins (afgemeld)

Vertegenwoordiging en advies
Webmaster
Aanwezig
Overige
aanwezigen:
Afwezig

Deze vergadering begint om 19.00 uur. Hans heeft gemeld, dat hij later zal komen en Riet en
Frank zijn later door omstandigheden. Ben opent om 19.00 uur de vergadering en geeft het woord
aan de heren Rene Weggen en Dick Grovenstein van Bruisend Overdinkel, die informatie komen
delen over het Smokkelmuseum, de fietstocht met als thema “Bommen Berend” op 13 september
2020 en het Smokkelfestijn.
6a. Smokkelmuseum
Er is in dit kader een smokkelfilm in de maak waarin veel bekende thema’s rond de historie van
het smokkelen rond Overdinkel naar voren komen. De film zal ongeveer 20 minuten duren en
wordt gemaakt door “Loveland FP”. Het grootste deel van de te maken kosten zijn bij elkaar.
De directrice van het Palthehuis in Oldenzaal is met een collega bezig om richting te geven om tot
een Smokkelmuseum te komen. Gedacht wordt aan een kleine locatie in de buurt van ‘t Trefhuus
en zou de naam “Grensstreek museum” moeten voeren.
Het is de bedoeling dat hier gestart wordt met het vertellen van historische verhalen die op te
bezoeken historische plaatsen in en om het dorp verder worden uitgediept. De verhalen gaan over
de volgende hoofdthema’s: Grens, Textiel en Smokkelen. De locaties kunnen worden bezocht met
de fiets en ook bijvoorbeeld met de Electrocar. De ideeën alsmede de exploitatie moeten nog
uitgewerkt worden.
6b. Bommen Berend fietstocht
De fietstocht vindt plaats op 13 september 2020. De inval, plundering en in brandsteken van
Losser is dan 345 jaar geleden. Aan de Invalsweg in de buurt van het vogelschiet terrein zal een
klein kampement worden opgezet. Hier zal Jan Riesewiek als “Bommen Berend” optreden. Ook
zal een groep uit Groenlo komen met oude wapens en een kanon. De fietstocht eindigt bij ’t
Trefhuus.
6c. Smokkelfestijn
Voor het Smokkelfestijn 2021 willen de leden van Bruisend Overdinkel een comité samenstellen
uit leden van het verenigingsleven, die de feitelijke organisatie op zich moeten gaan nemen.
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-21. Opening door de voorzitter
5. Hondenlosloopveld
Dan om ongeveer 19.40 uur heet Hans tevens nog de volgende mensenwelkom: Maarten
Heijkoop van de gemeente Losser en 14 bewoners uit de omgeving van het Veldkamp en de
Invalsweg. Deze bewoners hebben zich gemeld naar aanleiding van de informatie (van Ben) over
het voorstel van een hondenlosloopveld op de hoek: Invalsweg/Veldkamp. Alle aanwezige
mensen, die in de buurt van deze hoek wonen, zijn tegen. Ook zijn er nog enige mensen tegen,
die dit schriftelijk aan de Dorpsraad hebben meegedeeld. De eerste vraag is hoe dit idee is
ontstaan. Hans deelt mee, dat tijdens de kerstmarkt in de ideeënbus veelvuldige aanvragen voor
een hondenlosloopveld zijn binnengekomen en hij deelt tevens mee, dat dit plan niet in beton
gegoten is! Dit is een pilot en zeker nog niet definitief. Tevens deelt Maarten Heijkoop mee, dat bij
de gemeente ook aanvragen voor een hondenlosloopveld in Overdinkel zijn binnengekomen. Hij
deelt aan alle mensen een schets uit, waarop is aangegeven hoe dit hondenlosloopveld (grootte:
800 m²) uitgevoerd zou kunnen worden. Op dit veld komen 2 ingangen. Ook hij informeert de
bewoners, dat dit plan niet definitief is. Maarten informeert tevens, dat er meerdere locaties in
Overdinkel zijn, die geschikt zouden kunnen zijn, maar deze locaties zijn ongeschikt of niet groot
genoeg.
De voornaamste tegenredenen van alle bewoners zijn:
Overlast van hondenpoep en hondenpoepzakjes, veel lawaai en een enorme toeloop.
Men verwacht, dat mensen met de auto naar deze plek toekomen. Dit betekent:
dichtslaan van deuren, extra blaffende honden en dit alles 7 dagen in de week van
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Waar gaan zij parkeren?
35 jaar geleden bij de opzet en uitvoering van het bouwplan Vosbultkamp/Veldkamp was er
sprake van het inrichten van een parkje op de plek van de huidige groenstrook. Kijk daar
nog eens naar.
Volgens de regels van het provinciaal beleid is het niet mogelijk om hier een
hondenlosloopveld te plaatsen.
Ook mensen uit Gronau en Glane kunnen naar dit hondenlosloopveld komen.
Uit alles blijkt, dat de bewoners nu al last hebben van mensen, die hun hond in hun buurt uitlaten
en veel lawaai veroorzaken, of hondenpoep en/of hondenpoepzakjes laten liggen.
Hans bedankt de bewoners voor hun inbreng en deelt hen mee, dat, zodra er een beslissing wordt
genomen, zij op de hoogte worden gesteld. Om 21.00 uur verlaten de bewoners de vergadering
en praten wij nog met Maarten. Het belangrijkste is om na te gaan, hoe het provinciaal beleid van
de provincie is opgesteld. Maarten zal dit uitzoeken. Hij probeert dit nog deze maand te
verwezenlijken, maar kan dit niet beloven. Om 21.15 uur verlaat Maarten de vergadering.
Hans informeert, dat er morgen een vergadering van “Pak an-Pak over” is en dat Tanja en hij dit
onderwerp daar ter sprake zullen brengen.
2. Vaststellen van de agenda
Hans stelt voor om nog 2 punten in de vergadering te behandelen, namelijk:
Punt 8: AED onderhoud en punt 7: Gezondheidscentrum.
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-33. Notulen van de Dorpsvergadering van 10 juni 2020
Er zijn geen bemerkingen over bovengenoemde notulen binnengekomen en zodoende kunnen de
notulen worden aangenomen.
4. Inkomende en uitgaande post
Carll overhandigt de lijst met inkomende en uitgaande post aan Riet.
Inkomende post:
16-06-2020: Ter info leden: verslag notulen en aangepaste actiepuntenlijst van de Dorpsraadvergadering van 10-06-2020.
19-06-2020: Mail van de heer Jan Lentfert over bestrijding van de eikenprocessierupsen op de
Tiekenveenweg 2a.
24-06-2020: Mail van Richard Migchielsen over de juiste versie van het sportakkoord + behoefteonderzoek van Emcuview/Tim Gerritsjans.
25-06-2020: Agenda + stukken besluitvormende raadsvergadering dd. 30 juni 2020.
25-06-2020: Hondenlosloopveld uitnodiging Ben.
25-06-2020: Mail van gemeente Losser/Marion Weinberg betreffende onderzoek naar mantelzorg.
26-06-2020: Aanmelding Raymond Grunert+Natascha voor 8 juli 2020 - hondenlosloopveld.
28-06-2020: Aanmelding Jan Mansveld voor 8 juli 2020 - hondenlosloopveld.
29-06-2020: Aanvraag bijdrage dorpsbudget van c.v. De Veldmuuskes. Kosten: € 250 voor pub
quiz en BBQ voor hun leden en sponsoren.
30-06-2020: Aanmelding Fam. Rohring voor 8 juli 2020 (2 personen) - hondenlosloopveld.
30-06-2020: Melding van Bruisend Overdinkel om uitleg over smokkelmuseum en smokkelfilm te
geven op vergadering van 8 juli a.s.
01-07-2020: Aanmelding Myriam Elfrink-Vaanholt voor 8 juli 2020 - hondenlosloopveld.
02-07-2020: Afmelding voor vergadering - tegen het hondenlosloopveld - Emmy van der Linden.
02-07-2020: Aanmelding Fam. Morshuis voor 8 juli 2020 (1 persoon) - hondenlosloopveld.
03-07-2020: via app. info over Gezondheidscentrum bij de kerk, particulier initiatief.
05-07-2020: Aanmelding Ine Schoof voor 8 juli 2020 - hondenlosloopveld.
05-07-2020: Afmelding voor vergadering - tegen het hondenlosloopveld - Jos Zwaferink.
05-07-2020: Aanmelding mevr. E. van Andel voor 8 juli 2020 - hondenlosloopveld.
05-07-2020: Afmelding voor vergadering - tegen het hondenlosloopveld - Jos Heurman.
06-07-2020: Afmelding voor vergadering - tegen het hondenlosloopveld - Geertje Leeuw
Vosbultkamp 53 via Harrie Morssinkhof.
06-07-2020: Brief aan gemeente Losser over hondenlosloopveld van Fam. Morshuis.
06-07-2020: Afmelding van Anja Prins voor de vergadering van 8 juli 2020.
07-07-2020: Afmelding voor vergadering - tegen het hondenlosloopveld – Wim en Monique van
Praag.
07-07-2020: Aanmelding Gerrit Wolf voor 8 juli 2020 – hondenlosloopveld.
07-07-2020: Aan leden: van Carll. Voorstel AED voor tekst op site van de Dorpsraad.
08-07-2020: Aan leden: van Frank. Voorstel AED iets aangepast.
Uitgaande post:
20-06-2020: Mail van Hans aan Jan Lentfert. Wij bemiddelen niet. Advies gegeven om zelf met de
gemeente in gesprek te gaan.
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-430-06-2020: Aanvraag bijdrage dorpsbudget van c.v. De Veldmuuskes door Dorpsraad afgewezen
05-07-2020: Aan belanghebbenden: Agenda voor de Dorpsraadvergadering op 08-07-2020 van
Carll Sijpkes.
7. Gezondheidscentrum
Onverwacht kwam de melding, dat er een gezondheidscentrum achter de protestantse kerk in
Overdinkel komt. Marco Bergsma heeft dit gebied aangekocht en Dr. Boermans zet het
gezondheidscentrum op. De bedoeling is, dat dit gezondheidscentrum volgend jaar gereed komt.
Misschien komen er nu 2 gezondheidscentra in Overdinkel??
Dr. Huitema krijgt een ruimte in ’t Trefhuus voor haar praktijk in Overdinkel. Hier is Bruisend
Overdinkel niet blij mee, omdat hun plannen voor de Escaperoom zonder overleg van tafel zijn
geveegd.
8. AED onderhoud
Aan de Veldkamp is de batterij van de AED vervangen. Zo’n batterij gaat 5-7 jaar mee en is niet
goedkoop. De AED in ’t Trefhuus kunnen we eventueel onder het beheer van SKO + OCO + de
Dorpsraad uitvoeren.
Voor een “Stichting AED” zijn de volgende mensen nodig: een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en minstens 2 extra mensen. Carll heeft hierover reeds een stukje geschreven en
Frank heeft het ietsje aangepast. Dit kan naar Hallo Losser en de Week van Losser worden
gestuurd.
Frank zal voor de AED € 500 vanuit het dorpsbudget reserveren met daarbij nog de kosten voor
de Stichting.
Sluiting door de voorzitter
Met dank aan alle aanwezigen sluit Hans als voorzitter om 22.30 uur de vergadering met dank aan
alle aanwezigen.

Er zal geen Dorpsraadvergadering in augustus 2020 zijn!
De eerstvolgende Dorpsraadvergadering zal worden gehouden op:
woensdag, 9 september 2020 om 19.30 uur.

Verslag van Riet Westerbaan
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