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Datum 09 december 2020 
Plaats Vergaderlocatie:   ‘t TREFHUUS in Overdinkel                  Functie 

Leden Hans Fij                                                                                  Voorzitter 
Carll Sijpkes                                                                           Secretaris 
Frank Hengelman                                                                   Penningmeester 
Riet Westerbaan                                                                     Notulist 
Ben Huttenhuis                                                 Bestuurslid 
Tanja Eulderink                                                                      Bestuurslid 
Marcel Abels                                                                          Bestuurslid 

Vertegenwoor- 
diging en advies  

Mieke Bouwhuis (Adviseur)                                                    Stichting Fundament                             
Herman Spanjer (Adviseur)                                                    Wijkagent Overdinkel 
Vertegenwoordiger Ondernemers Club Overdinkel (OCO)     

Webmaster  Jos Klein Robbenhaar  

Aanwezig Hans Fij, Carll Sijpkes, Tanja Eulderink, Ben Huttenhuis, Frank Hengelman, Marcel Abels, Riet Westerbaan, Anja Prins (wethouder) 

Overige 
aanwezigen: 

geen 

Afwezig  Herman Spanjer, Mieke Bouwhuis, Riet Westerbaan (allen afgemeld) 
 

1. Opening door de voorzitter 
Om 019.30 uur opent Hans Fij de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De vergadering 
verloopt digitaal via Teams 
 
2 Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt besproken zoals deze aan de leden is verzonden. 
 
 
3 Actiepuntenlijst is kort doorgenomen 
 
Pak an Pak over: Bureau Triomotion stelt een workshop samen voor deelnemers. Deze wordt 
verwacht in januari 2021. Hans en Tanja nemen daaraan deel. 
 
4 In- en uitgaande post 
 
Inkomende post 
 
14 nov - Anja Prins - Presentatie windbeleid t.b.v. Dorpsraad Overdinkel 
19 nov - Sam van Alst - Vitale leefomgeving Overdinkel 
26 nov  - Lents S.J - videoboodschappen Cia Kroon met inwoners van de gemeente Losser 
30 nov - Tanja - Windbeleid 
09 dec - Hans - Uitnodiging live uitzending 16 dec over Windenergie 
09 dec - Marcel Visser /OCO  - AED 
 
Uitgaande post 
 
OCO - AED bijdrage. 
 
 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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5 Ommetje Visvijver Overdinkel (Tiekenveen) 
 
De planvorming rond de visvijver krijgt gestalte. Een voorlopige uitwerking gaat in pdf bij dit 
verslag. Er zijn aan de Gemeente Losser enkele verbeterpunten aangereikt. Dit zijn een paar extra 
plekken aan de vijver voor vissers, de uitloopweg (beton) van de vuilnisbelt breken zodat de 
natuur zijn gang kan gaan. En een rustiek hekwerk plaatsen aan de voorzijde van het terrein. 
Hiervan zijn voorbeelden aan de leden verstuurd. Het foto voorbeeld waar overeenstemming over 
is wordt aan de gemeente Losser verstuurd. Hans zal de gemeente losser tevens voorstellen doen 
om richting/info borden samen te stellen om publiek te informeren. Er moet tevens aansluiting 
worden gezocht met de nieuwe smokkelroute die over het nabij gelegen oude campingterrein 
loopt. 
 
6 Hondenlosloopveld 
 
Samen met de dorpsraad Losser is aan de gemeente Losser een voorstel gedaan om een 
gezamenlijk veldje te creëren aan de Grensweg (oude fietscrossbaan). De gemeente heeft wat 
klachten gekregen over oneigenlijk gebruik van het gehele terrein van de losserse zandbergen. Zij 
zouden eerst een minivisie willen ontwikkelen voor het gehele terrein. Als dorpsraad hebben we 
besproken dat we rustig een pilotproject kunnen proberen zonder al te veel kosten te maken 
(conform voorstel hoek “Veldkamp/Invalsweg”). Dit terrein ligt ook ver weg van de indiener van de 
klacht. Hans gaat dit bespreken met Peter Bosman van de gemeente Losser. 
 
7 AED 
Carll trekt het AED-project in Overdinkel. Hij loopt tegen niet werkende/verouderde AED’s aan. 
Ook zijn de eigendomsverhoudingen niet altijd duidelijk. Reeds eerder is besloten om een aparte 
Stichting voor AED’s in Overdinkel in het leven te roepen. Dit komt onder andere door Corona 
moeilijk van de grond. Besloten is om het projectteam met Frank en Ben uit te breiden. Het is de 
bedoeling om in januari 2021 voor de eerste keer bij elkaar te komen, met als doel de vorming van 
een nieuwe Stichting. De stichting zou de volgende doestellingen moeten krijgen:  
1 Bereiken van een dekkend AED-netwerk voor Overdinkel;  
2Toezien op de werking van het netwerk;  
3 Werven van middelen voor onderhoud en nieuweaanschaf; 
4 Onder de aandacht brengen van het systeem; 
5 Stimuleren van het krijgen en behouden van voldoende hulpverleners met de vereiste kennis. 
 
 
8 Acht woningen aan de Julianastraat en woonvisie 
Aan wethouder Prins wordt gevraagd of dit nu wel de juiste woningen zijn waar nu behoefte aan 
is. Worden ze niet te duur voor starters? Wethouder Prins geeft aan dat zij de verkoopprijs nu niet 
paraat heeft. Gesteld wordt dat de nieuwe “woonvisie” nog steeds niet klaar is. Hier zal via 
“kennisnetwerk” extra vaart in worden gebracht. Zii geeft aan dat op 15 december a.s. een 
intentieverklaring met Domijn ondertekend zal worden. Domijn heeft aangegeven vaker met de 
dorpsraden te willen overleggen. 
Wethouder Prins geeft tevens aan dat met de gemeenteraad is afgesproken dat de 
“Gebiedsopgave voor Overdinkel” sneller ontwikkeld zal worden. 
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In dit kader is aan de wethouder aandacht gevraagd voor het vrijkomende Aldi terrein. Dit terrein 
ligt in het centrum van het dorp tegenover het ’t Trefhuus, er liggen hier kansen om nog meer 
samenhang in noodzakelijk voorzieningen te creëren. 
 
 
8. Rondvraag 
 
Via de rondvraag komen nog een aantal zaken naar voren die in 2021 opgepakt en uitgewerkt 
moeten worden. 
 
Stimuleren gebruik van de Duo fiets; 
Het wandelommetje Tiekenveen; 
Wat kan het toekomstige Zonnepark verder voor de bevolking van Overdinkel betekenen; 
Mogelijkheden voor het Aldi-terrein met de gemeente bespreken; 
Aandacht voor de gebiedsopgave voor Overdinkel; 
Aandacht voor een plek voor Adolescenten; 
Aandacht voor de komst van de nieuwe gezondheidscentra; 
Aandacht voor de komst van een “smokkelmuseum”; 
Vaker het financieel overzicht van de dorpsraad rondsturen. 
 
9. Sluiting door de voorzitter 
Met dank aan de aanwezigen sluit voorzitter Hans de vergadering om 20.40 uur. 
 
 
Verslag van Ben Huttenhuis op Bevers 


