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Datum 13 januari 2021 
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, Mieke Bouwhuis, Herman Spanjer,  Anja 
Prins (wethouder) 

Overige 
aanwezigen: 

geen 

Afwezig Riet Westerbaan (afgemeld) 

 
 

1. Opening door de voorzitter 
Om 19.30 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 
De actiepuntenlijst is aan het einde van de vergadering doorgenomen. 
 
4 In- en uitgaande post 
Inkomende post 
17.12.2020   Bestuurssecretariaat (LOSSER) – Fijne feestdagen. 
21.12.2020  Suthof, K. (LOSSER) Save the date 4 februari 2021. 
24.12.2020  Burgemeester Cia Kroon wenst u een mooie kerst. 
24.12.2020  Lies ter Haar fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar. 
06.01.2021  Lennart Homan (Losser) - Uitnodiging focusgroep. 
06.01.2021  Pikula, B.H. (LOSSER)  Nieuwjaarswens. 
13.01.2021  Aanvullende informatie + vergaderverzoek focusgroep 'huidig en toekomstig        
                    zorgaanbod gemeente Losser'. Hans/Tanja gaan deelnemen aan de focusgroep   
                   “huidig en toekomstig zorgaanbod”. 
 
 
Uitgaande post 
11.01.2021 Mail naar Sp Overdinkel voor de AED 
 
 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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5 Opheffen Smokkelfestijn/Euregiomarkt 
Carll heeft vernomen dat Stichting Bruisend Overdinkel het festijn niet meer wil organiseren. 
De dorpsraad heeft 2 jaar geleden geld beschikbaar gesteld om munt verkoop te organiseren. Dit 
was voor meerdere jaren bedoeld. Hans en Carll gaan contact opnemen met het bestuur van 
“Bruisend” om te weten te komen waarom zij willen stoppen en hoe het nu verder gaat/moet. 
 
6 Pak aan pak over 
Op 26 januari wordt het bijgewerkte stappenplan aan de hand van een casus getest. Deelnemers 
zijn de Dorpsraden, gemeente en het team Trimotion. Eind januari/ begin februari willen we het 
prototype van de website samen met het geteste en verbeterde stappenplan gezamenlijk 
doornemen. Hans en Tanja gaan hier namens onze dorpsraad aan deelnemen. 
 
7 Voormalig terrein aannemer Elferink 
Er is geconstateerd dat er zeer waarschijnlijk activiteiten op het terrein plaatsvinden waarvoor 
geen gemeentelijke vergunning is. Deze activiteiten zijn door Hans in overleg met de gemeente 
Losser digitaal gemeld bij het “Omgevingsbureau”. Er zijn inmiddels extra hekken geplaatst. Het 
bedrijf lijkt vertrokken. Wethouder Prins geeft aan dat het terrein is aangekocht door de firma 
Bramer uit Vriezenveen. Dit bedrijf zal een seniorenhofje bouwen dat op zijn vroegst in 2022 
gerealiseerd zal zijn. 
 
8 AED’s 
De AED werkgroep: Carll, Ben en Frank hebben het volgende geconcludeerd: 
Er moet een Stichting AED’s voor Overdinkel in het leven worden geroepen conform voorbeelden  
in de Gemeente Losser. Tevens moet aansluiting worden gezocht bij de “Nederlandse 
Hartstichting”. 
De nieuw te vormen Stichting dient een bestuur te hebben uit geledingen binnen het dorp. 
Het gewenste aantal bestuursleden is 5 personen. Het minimum aantal is 3 personen. 
Er wordt gedacht om bij de volgende groeperingen een lid te werven uit de: 

 Dorpsraad Overdinkel 

 Sportclub Overdinkel 

 Ondernemersclub Overdinkel 

 Basisscholen Overdinkel 

 Algemeen uit het dorp (expertise gewenst) 
 
De Stichting AED’s Overdinkel dient zich minimaal het volgende ten doel te stellen: 

 Het bereiken van een werkend Up to date netwerk van AED’s voor Overdinkel als geheel; 

 Het werven, beheren en verantwoorden van financiële middelen ten gunste van de eerste 
doelstelling; 

 Zoveel mogelijk aansluiting zoeken en samenwerken met landelijke en regionale 
hulpdiensten die acute cardiale zorg verlenen.  

 
De Stichting dient jaarlijks openbaar verslag te doen van haar taken/werkzaamheden. 
Op dit moment is de werving van leden in volle gang. 
Carll meldt dat de AED aan de Troelstrastraat kapot was, hij is inmiddels gerepareerd. De kosten 
ad € 50,-- zijn voor de dorpsraad.  
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9 Tiekenveenvijver 
Komende week wordt met een aannemer ter plaatse een inventarisatie gemaakt. Mark Slooijer 
van de gemeente Losser verwacht in het voorjaar de realisatie van het geheel. 
De straatnamencommissie (Mieke Weustink) doet wat moeilijk over het nabij gelegen 
fiets/wandelpad naar Duitsland. Tanja s.v.p. contact opnemen met bestuurssecretariaat  van de 
gemeente Losser, mevr. Mousa. 
 
10 Hondenveldje (grensweg) 
Patrick Vaanholt van de gemeente Losser gaat het traject oppakken en hoopt in het voorjaar op 
realisatie. Hans gaat nog met de voorzitter van de dorpsraad Losser de zaak doornemen. 
 
11 Rondvraag 
Via de rondvraag komen nog de volgende zaken naar voren: 
Anja Prins:  -    meldt haar zorgen over de besmettelijkheid van het Corona virus info van GGD; 

- Er zijn grote overtredingen geconstateerd t.a.v. alcohol verstrekking aan 
jongeren, dit is ontdekt door middel van de inzet van een “mysterie guest”. 
Bestrijding is lastig in coronatijd; 

- Er komt een onderzoek naar jongerenhuisvesting, (prijs, wat, waar en in welke 
vorm zou je willen wonen?) 

- De vergunning voor het zonnepark “Kronos” is onherroepelijk, dorpsraad vraagt 
hoe de invulling van de 10% van het budget wordt).  

- Huisartsenpraktijk geen nieuws, alleen de intentieverklaring is tot nu toe 
ondertekend. 

Ben  -    Vraagt bij de wethouder nog eens aandacht voor de bouwval aan het witte zand  
        En aandacht voor de invulling van het vrijkomende Aldi-terrein. 
Hans -    Zal de gemeente Losser voorstellen om in het kader van de 75-jarige herdenking    
                           van WO2 een wandeltocht langs beeldbepalende plaatsen te organiseren. Dit     
                           kan het best in het najaar. Proberen de scholen hiervoor te interesseren. 
 
12. Sluiting door de voorzitter 
Met dank aan de aanwezigen sluit voorzitter Hans de vergadering om 20.40 uur. 
 
Verslag van Ben Huttenhuis op Bevers 
 
 
 


