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

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel
Datum

9 september 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, Frank Hengelman, Marcel Abels, Riet Westerbaan, Mieke Bouwhuis, Marcel Visser (OCO).
Wethouder Anja Prins, TriMotion-Hengelo: Jana Simmelink en Hans Oude Avenhuis, Gemeente Losser: Peter Bosman

Vertegenwoordiging en advies
Webmaster
Aanwezig
Overige
aanwezigen:
Afwezig

Ben Huttenhuis (afgemeld), Herman Spanjer (afgemeld).

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Hans Fij opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.
Allereerst krijgen de leden van TriMotion (Jana Simmelink en Hans Oude Avenhuis) en van de
gemeente Losser: Peter Bosman het woord.
TriMotion is een creatieve doe-tank, een open plek voor samenwerking, het delen van ideeën, het
vinden van inspiratie en het ondersteunen bij het verbeteren van processen en diensten. Zij
focussen op wat mensen bindt in plaats van wat mensen scheidt.
Het initiatief komt van TriMotion en van de gemeente Losser en het houdt in: Het uitdagen van de
bewoners om taken binnen de gemeente aan te pakken. Taken, die bijdragen aan de leefbaarheid
van Overdinkel (Pak an - Pak over). Alle inwoners zullen worden geïnformeerd door TriMotion via
de krant, website, flyers, etc. en ook zal TriMotion middelen en voorbeelden aanleveren. Een
voorbeeld hiervan is: de bewoners in een straat willen een speelgoedplaats voor de kinderen. Na
aanlevering van de middelen kunnen de bewoners deze speelplaats deels zelf opzetten en in de
toekomst onderhouden. Ook de website ‘huiskamer’ is een voorbeeld. Voor deze website krijgt de
Dorpsraad ook toegang.
Het is de bedoeling, dat de bewoners hun ideeën bij de Dorpsraad aanleveren. Dan beoordeelt de
Dorpsraad, of de ideeën bijdragen aan de leefbaarheid van Overdinkel en daarna stuurt de
Dorpsraad de ideeën door aan de gemeente. Voor de gemeente is dit ook een leerproces.
TriMotion zal over de gang van zaken contact houden met Hans Fij.
Om 20.00 uur verlaten Jana Simmelink, Hans Oude Avenhuis en Peter Bosman de vergadering
en dankt de voorzitter hen voor hun aanwezigheid.
2. Vaststellen van de agenda.
Er zijn geen aanpassingen of toevoegingen nodig voor de door Carll Sijpkes rondgestuurde
agenda.
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-23. Notulen juli 2020
Deze notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
4. Inkomende en uitgaande post
Inkomende post:
03-07-2020: App. Van Hans: misschien krijgen we in de toekomst wel 2 gezondheidscentra in
Overdinkel!
10-07-2020: Samenbouwen aan Overdinkel. Een brief aan de gemeente Losser over een leefbaar
Overdinkel van OCO/Diana Bellers.
10-07-2020: Mail Hans aan leden: Graag doorgeven, of wij leden dit stuk van OCO ondersteunen
met eventuele aanpassingen.
10-07-2020: Uitnodiging aan Nienke Goossen van TriMotion voor de Dorpsraadvergadering op
09-09-2020 over bijpraten Pak an - Pak over.
16-07-2020: Mail van gemeente Enschede en Losser: overgang op e-facturen (elektronisch).
16-07-2020: Aanvraag budget voor Smokkelfilm Overdinkel door Bruisend Overdinkel: € 1.500.
23-07-2020: Van strategisch consultant: Quint Cuppen/gemeente Losser: vragenlijst probleemanalyse fysieke leefomgeving gemeente Losser. Tanja Eulderink zal deze lijst
invullen.
24-07-2020: Verzoek van Hans aan de leden van de Dorpsraad om het bedrag van € 1.500 voor
de totale bijdrage aan de Smokkelfilm aan te passen in: € 750 voor Bruisend
Overdinkel en €750 voor Stichting D’r Oet in Overdinkel. Alle leden van de
Dorpsraad gaan hiermee akkoord.
07-08-2020: Aanvraag voor € 400 voor aanschaf van een wedstrijd camera voor sportclub
Overdinkel/Marco Hagmolen.
07-08-2020: Uitnodiging van Bruisend Overdinkel/Dick Grovenstein voor een informatiebijeenkomst over het onderzoek naar een museum in Overdinkel op 21 september
2020 om 19.30 uur in ’t Trefhuus.
11-08-2020: Aanvraag SKO (’t Trefhuus) voor aanschaf biljart van € 250. Deze aanvraag was al
goedgekeurd.
18-08-2020: Aanvraag van OCO/Marcel Visser voor 2 welkomstbogen bij de entree van ons dorp:
bij Wolters + aan de kant van Losser voor € 500. Deze aanvraag is door de
Dorpsraad goedgekeurd.
01-09-2020: Stimuland/Lucie Otten: provinciale subsidie voor plannen, die het platteland leefbaar
en mooier maken.
02-09-2020: Agenda + stukken Raadsvergadering voor 08-09-2020.
03-09-2020: Jurgen Schiphorst/Buurtsportcoach gemeente Losser: verzoek om hulp bij het
invullen van de enquêtes voor volwassenen en jongeren m.b.t. het Sportakkoord.
04-09-2020: Hans Fij: info over nieuwe woonwijk bij de grens Overdinkel/Gronau: een voorstel van
de SPD-fractie in Gronau. Zie ook krantenartikel in de Tubantia.
05-09-2020: Jurgen Schiphorst/buurtsportcoach met verzoek deel te nemen aan Behoeften
Onderzoek.
07-09-2020: Van VLD (Vrijwilligersteam Losser Duurzaam): op zoek naar groene ideeën, vragen
om bekendheid te vergroten. Hieraan kunnen we meewerken.
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-3Uitgaande post:
12-07-2020: Ter info belanghebbenden: verslag notulen van de Dorpsraadvergadering van
08-07-2020.
16-08-2020: Dorpsraad (Carll) vraagt de heer Hagmolen een overzicht te sturen van de kosten en
overige sponsoren voor de aanschaf van de wedstrijd camera.
06-09-2020: Ter info belanghebbende: Agenda voor de Dorpsraadvergadering op 09-09-2020.
5. Wohnen an der Grünen. Woongebied grens Nederland/Duitsland.
Wohnen an der grünen Grenze als Nachbarschaftsprojekt. Dit is een idee van de SPD in Gronau.
Anja Prins deelt mee, dat de gemeente Losser hiervan officieel nog niet op de hoogte is gesteld.
Het zou hier gaan om een nieuwe woonwijk met 100 huizen! Anja vertelt, dat Losser een
woonvisie heeft, waarbij allereerst de Geurmij zal worden volgebouwd. Daarna wordt pas gekeken
naar eventuele uitbreidingen. Door het thuiswerken zullen er waarschijnlijk meer mensen in
Overijssel willen wonen. Er worden na de Geurmij alleen huizen gebouwd, als er vraag naar is.
De Dorpsraad kan de vinger aan de pols houden en van tevoren aangeven, waar we het groen
willen behouden.
Het voorstel van de SPD voor woningbouw aan de Duitse kant tegenover de Dubbeleweg volgt
Hans Fij op persoonlijke titel, daar hij woonachtig is aan de Dubbeleweg.
6. Museum/film
Zowel Tanja Eulderink, Hans Fij, als Riet Westerbaan zullen de bijeenkomst bijwonen over het
haalbaarheidsonderzoek voor een smokkelmuseum. Bruisend Overdinkel kan zich vinden in het
concept onderzoek, dat Sandra Schipper en Marlyn Everink voorstaan. Zij willen aan alle
betrokkenen informatie verstrekken over de stand van zaken van dit onderzoek en dit zal dan op
21 september om 19.30 uur in ’t Trefhuus plaatsvinden.
Het goedgekeurde bedrag van € 1.500 voor de bijdrage aan de Smokkelfilm zal worden
aangepast in: € 750 voor Bruisend Overdinkel en €750 voor Stichting D’r Oet in Overdinkel.
Tevens geeft de Dorpsraad een bedrag van € 250 aan Bruisend Overdinkel voor de Bommen
Berend fietstocht op 13 september 2020.
7. Hondenlosloopveld
Volgens Anja Prins heeft Maarten Hijkoop (gemeente Losser) de vraag over een
hondenlosloopveld op de hoek Veldkamp/Invalsweg aan de provincie gesteld. En dan vooral hoe
het provinciaal beleid is opgesteld. Het wachten is nog op een reactie.
Daarnaast is er ook een mogelijkheid om een hondenlosloopveld te creëren vóór het natuurgebied
Oelemars. In de bocht vóór dit gebied ligt een veld (een driehoek), dat niet wordt gebruikt en
mogelijk in bezit is van de gemeente Losser. Alle leden van de Dorpsraad staan hier positief
tegenover. Hans zal hierover contact opnemen met Maarten Hijkoop.
8. Haalbaarheidsonderzoek 21 september 2020
Zie punt 6. Museum/film.
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-49. Gezondheidscentrum
Anja deelt mee, dat 2 gezondheidscentra met de gemeente Losser zijn besproken. Naast het
gezondheidscentrum van Dr. Boermans komt er dan ook een gezondheidscentrum op de plaats
van de Rabobank met Domijn en huisartsen. Vrijdag, 11 september wordt mogelijk de
intentieverklaring getekend.
10. AED werving
Carll informeert, dat Anja Veeningen van Anja’s Rijopleiding in Overdinkel heeft aangegeven ook
een AED te willen aanschaffen.
Carll zal proberen een stichting op te zetten, maar hiervoor mensen te vinden, is niet eenvoudig.
In de kern van Overdinkel is in principe genoeg dekking, maar om het dorp heen zouden nog
AED’s nodig zijn. Carll zal een goed actueel kaartje opzoeken en met mensen contact opnemen
voor het opzetten van de stichting.
11. Actiepuntenlijst
Alle actiepunten worden doorgenomen en indien nodig worden deze aangepast. De punten 13.
Huisartsenprobleem en 16. Voorbereiding voorjaarsnota kunnen uit deze checklist worden
verwijderd.
12. Rondvraag
*
Marcel Visser (OCO) vertelt, dat bedrijven, verenigingen, etc. zich kunnen opgeven voor de
welkomstbogen, die zowel bij Wolters als bij de kant van Losser zullen worden neergezet.
*
Wethouder Anja Prins:
Er komen waarschijnlijk meer mensen met problemen (voedselbank – stichting leergeld). De
gemeente Losser gaat een campagne starten voor mensen en jongeren, die nog geen gebruik
hebben gemaakt van hulp. Zij kunnen contact opnemen met de gemeente Losser.
De gemeente is momenteel druk bezig met de begroting. I.v.m. Corona zijn er eventueel
aanpassingen nodig. De gemeente Losser krijgt wel compensatie van het rijk.
Sluiting door de voorzitter
Met dank aan alle aanwezigen sluit Hans als voorzitter om 21.30 uur de vergadering met dank aan
alle aanwezigen.

De eerstvolgende Dorpsraadvergadering zal worden gehouden op:
woensdag, 14 oktober 2020 om 19.30 uur.

Verslag van Riet Westerbaan
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