
Kritische reacties op plan nieuwbouw Geurmeij 
Buurtbewoners: 
 
Petitie : Stop dubieuze verkoop project de Geurmeij te Overdinkel 
Zaterdag 13 februari zijn de bewoners van de Pastoor van Laakstraat een petitie gestart onder de 
titel "Stop dubieuze verkoop project de Geurmeij te Overdinkel". Deze is inmiddels door 50 personen 
ondertekend. 
Tekst petitie 
In het prachtige stukje Twents landschap te Overdinkel ligt een gebied bestemd voor het 
nieuwbouwproject "de Geurmeij". Dit schitterende stuk land verdient een waardige bestemming 
welke het oer-Twentse (smökkel)dorp verdient en past. Het college van B&W van de gemeente 
Losser heeft op een, op zijn minst te noemen, opmerkelijke manier dit mooie en bijzondere stuk 
Overdinkels landschap verkocht aan de stichting SprenghenParc. Dit zonder omliggende bewoners te 
betrekken en te informeren, zonder diverse politieke partijen in de gemeenteraad te betrekken en 
zonder gedegen onderzoek te doen naar de woonbehoefte van de inwoners van de gemeente Losser. 
Met deze petitie willen we de betrokken inwoners van de gemeente Losser een stem geven om bij 
het college B&W van de gemeente Losser aan te geven dat zij het niet eens zijn met de gang van 
zaken mbt de verkoop van het project "de Geurmeij". 
Link naar petitie 
https://www.petities.com/stop_dubieuze_verkoop_project_de_geurmeij_te_overdinkel?uv=329877 
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Burgerforum: 
 
Onderstaand blog is de reactie van Burgerforum, verwoord door Lies ter Haar (fractievoorzitter).op 
het besluit va B&W om de resterende kavels van de Geurmeij te verkopen aan de stichting Sprengen 
Parc. 
Burgerforum heeft met verbazing het collegebesluit gelezen over verkoop van alle grond op de De 
Geurmeij aan 1 partij (Sprengen Parc). Dit is tegen de afspraak die het college met de raad heeft 
gemaakt, nl dat dit plan eerst verder uitgewerkt zou worden en daarna naast meerdere opties aan de 
raad zou worden voorgelegd. Er zitten nogal wat haken en ogen aan dit plan en dat wilden we eerst 
duidelijk hebben. Hoeveel woningen worden gereserveerd voor eigen inwoners? Hoeveel specifiek 
voor starters en in welke prijsklasse en vorm. Zorgt het voor extra zorgkosten, omdat het hier deels 
gaat om geavanceerde zorgwoningen met veel computersnufjes ook voor mensen van buitenaf. 
Kortom: Is dit de beste oplossing? En waar blijft hier inbreng van de inwoners van Overdinkel. 
Hebben of krijgen die nog een rol (bijvoorbeeld de Dorpsraad). 
De vraag is nu in hoeverre harde toezeggingen zijn gedaan en het besluit teruggedraaid dan wel 
aangepast kan worden. Dat zal moeten worden uitgezocht. 
Burgerforum 

CDA: 

De CDA-fractie is afgelopen woensdag onaangenaam verrast door het bericht over de plannen van 

het college van B & W voor De Geurmeij. Er was afgesproken dat 4 opties zouden worden 

onderzocht. Nu is er al gekozen voor één van de opties. De CDA-fractie heeft inmiddels vragen 

gesteld over de gang van zaken en de onderliggende stukken opgevraagd. Het CDA Losser wil daarom 

dat de toezeggingen aan de stichting Sprenghenparc on-hold worden gezet in afwachting van het 

onderzoek naar alternatieven. Goede communicatie en een transparant participatietraject is bij dit 

project voor ons een must! 


