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Datum 10 maart 2021 
Plaats Vergaderlocatie: via Teams                                                 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)  
Anja Prins (Wethouder)                                                          Gemeente Losser 

Webmaster  Jos Klein Robbenhaar  

Aanwezig Hans Fij, Carll Sijpkes, Tanja Eulderink, Ben Huttenhuis, Frank Hengelman, Marcel Abels, Mieke Bouwhuis, Herman Spanjer, Marcel 
Visser (OCO), Anja Prins (wethouder), Riet Westerbaan 

Overige 
aanwezigen: 

Alma Witte (toekomstig Dorpsraad-lid), Gerard Kwekkeboom (gemeente Losser) 

 

1. Opening door de voorzitter 
Hans Fij opent om 19.30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De vergadering 
loopt weer digitaal via Teams. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Aan de agenda dienen 2 punten te worden toegevoegd, namelijk: 

 Gebiedsopgave Overdinkel 

 Verdeling taken in Dorpsraad 
De overige punten op de agenda zullen worden besproken. 
 
3. Notulen vorige Dorpsraadvergadering (10 februari 2021) 
Deze notulen worden zonder bemerkingen akkoord bevonden. 
 
4. Postbehandeling 
Inkomende post 
11.02.2021  Mail Lies ter Haar over de Geurmij: de SprenghenParc presentatie van 17-11-20. 
11.02.2021  Mail Lies ter Haar omtrent raadsinformatiebrief van 09-02-21 info Geurmij. 
11.02.2021  Mail Tanja: bericht in Hallo Losser over Geurmij. 
11.02.2021  Mail Bruisend Overdinkel betr. Smokkelfestijn. 
11.02.2021 t/m 16.02.2021  Verschillende Whats App’s over verkoop Geurmij aan SprenghenParc 

  - Anja Prins onder vuur.     
12.02.2021  Mail Hans over Geurmij, berichtgeving is gelekt. 
19.02.2021  Mail Hans betr. 75 jaar Vrijheid; een eventuele wandelactie in het najaar. Gemeente  
                    Losser heeft geen financiële middelen. Wie van ons kan helpen om dit initiatief te  
                    verwezenlijken? 
27.02.2021  Via Hans mail van Eddy Paus betreffende voorstel zienswijze windbeleid. 
01.03.2021  Mail van Angelien Hoppen over De Groene Loper: samenwerken aan een groener  
                    Losser en Oldenzaal. 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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03.03.2021  Mail van Hans: mogelijk nieuw lid voor de Dorpsraad: Alma Witte zal aanschuiven op 
                    10-03-2021. 
05.03.2021  Mail van Hans met de mededeling, dat op 10 maart een begin wordt gemaakt met het 
                    ommetje om de vijver. Een brief is naar omwonenden gestuurd. 
06.03.2021  Een app van Tanja over een artikel over Overdinkel op Twitter. 
08.03.2021  Mail van D. Mousa (gemeente), dat Anja Prins een extra agendapunt wil aanleveren 
                    voor de vergadering: “gebiedsopgave Overdinkel”. Tevens dient hiervoor ook Gerard 
                    Kwekkeboom van de gemeente Losser te worden uitgenodigd. 
09.03.2021  Hans stuurt ons per app. een foto van een hek, dat bij de vijver Tiekenveenweg zal  
                    komen, maar dan wordt het hek met één dwarsbalk worden uitgevoerd. 
 

 Gebiedsopgave Overdinkel 
Anja Prins en projectleider Gerard Kwekkeboom van de gemeente losser geven een toelichting 
over de bedoeling/inhoud van dit thema. Na de fysieke uitvoeringen die uitgevoerd zijn in het 
project “Hart voor Overdinkel” komen in dit project meer de maatschappelijke thema’s aan bod. 
Het is in eerste instantie de bedoeling om met “Kernpartners” een gezamenlijke agenda op te 
stellen. De thema’s op deze agenda kunnen divers zijn maar moeten wel het dorp met haar 
buitengebied aangaan. Er wordt eerst een nauwe schil gebouwd met de kernpartners. Dit kunnen 
partijen zijn zoals: de Dorpsraad, Fundament, de politie, zorgcentra, huisartsen enz. Dit team 
bouwt binnen 6 à 7 maanden een agenda met speerpunten op. Deze speerpunten zouden 
thema’s kunnen bevatten zoals: jeugd, veiligheid, milieu, wonen en een ideeën-bus. Er wordt een 
virtueel Kulturhus gebouwd, waar de thema’s worden opgehangen en besproken. In een tweede 
schil rond dit project kunnen zaken worden uitgewerkt en uitgevoerd. 
 
8 Gezondheidscentra 
Hans deelt mee dat er overleg is geweest tussen leden van de dorpsraad en tandarts Kayser. De 
kern van dit overleg is dat Kayser vreest dat er versnippering komt in de zorg en huidige 
zorgverleners onterecht worden gestigmatiseerd. Ook wordt er volgens haar een concurrentie 
gecreëerd die tweedeling zaait. De dorpsraad heeft duidelijk gemaakt dat de leden van het oude 
gezondheidscentrum hun bezwaren eensluidend moeten weergeven in een brief. Hans heeft 
namens de dorpsraad meegedeeld dat de Dorpsraad op verzoek als intermediair wil optreden 
tussen toekomstige zorgverleners. Anja Prins en Gerard Kwekkeboom geven aan dat er 
bouwtekeningen zijn om de oude bibliotheek te verbouwen en eventueel opvolgend ook de oude 
Rabobank. De partijen voor een nieuw gezondheidscentrum rond de hervormde kerk gaan 
gewoon door. Zij hebben subsidie aangevraagd en ze willen begin april 2021 een officiële 
aankondiging doen uitgaan. Door de gemeente Losser zijn nog niet alle vergunningen verstrekt. 
 
Ben geeft aan dat door verbouw van de bibliotheek, als gezondheidscentrum, er grote kansen 
voor de kern van het dorp blijven liggen. Je kan veel moeilijker een nieuw kernbeeld vormen. Ook 
gaan er mogelijkheden verloren op een plaats voor een “smokkelmuseum” of een plek voor 
adolescenten. Ook is er bij verbouw geen mogelijkheid om bovenwoningen te bouwen voor oud of 
jong. Omdat Domijn eigenaar is van zowel de bibliotheek als de Rabobank zouden deze kansen 
beter benut kunnen worden. 
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Nadat de twee bovengenoemde punten zijn besproken, verlaat de heer Kwekkeboom om  
20.15 uur de vergadering. 
 
5. Geurmeij 
Hans heeft de zienswijze van de Dorpsraad naar het college van B&W en de raadsfracties 
gestuurd. Dit daar wij in de vorige vergadering niet zijn geïnformeerd. Het commentaar van Anja 
is: wij dachten toen: we doen onderzoek, maar helaas werd het in de krant al als een besluit 
gecommuniceerd. Anja vertelt verder: er zijn nu verschillende scenario’s naar de Raad gestuurd 
en er dienen nog vragen te worden beantwoord. De mogelijkheid bestaat, dat de Raad een 
aangepast plan vraagt. De gemeente is nu bezig met het schrijven van een woonvisie, welke als 
het ware door de Geurmeij heenloopt. SprengenParc gaat alleen door, als de Raad zijn 
goedkeuring geeft. Het zou ook nog kunnen zijn, dat er een openbare aanbesteding wordt 
uitgevoerd. 
 
6. Windbeleid gemeente Losser 
Alle Dorpsraden en kernraden in Noord-Oost Twente hebben positief gereageerd op het voorstel 
Zienswijze Windbeleid (mail van Eddy Paus). Aangegeven wordt, dat er nog meer draagvlak zou 
zijn, als er een “board” wordt gevormd, waarin alle gemeenten worden vertegenwoordigd. 
Hiervoor wil Eddy Paus een digitale info-bijeenkomst houden, waarvoor uit onze Dorpsraad zich 
één persoon kan opgeven. Carll Sijpkes stelt zich hiervoor beschikbaar en zal zich aanmelden. 
 
Anja deelt mee, dat zij contact met de provincie heeft gehad. Allereerst dient er een totaal opgave 
van zonnepanelen en windmolens te komen, dus hoeveel er van beide mogelijkheden komen. 
Daarnaast heeft de provincie opgegeven, hoeveel elke gemeente er dient uit te voeren. 
Zo heeft men aan de Nederlandse kant ook plannen en is Prowind bij de A1 ook bezig. 
 
7. Zonnepark Drielandweg (Kronos) 
We hebben van Chantal Sepp – (coördinator duurzaamheidsinitiatieven bij de gemeente Losser) – 
vandaag een mail ontvangen. De vergunningverlening is definitief en het project gaat nu richting 
realisatie/uitvoering. Voor Overdinkel willen wij hier het maximale uithalen. Het is mogelijk om 
lokaal mee te doen en te profiteren. Zij stelt voor om een “Kronos-zonnepark werkgroep 
Overdinkel” te vormen, waarin mensen uit de buurt, een persoon van OCO en 2 personen van de 
Dorpsraad zitting kunnen nemen. 
Anja meldt, dat de gemeente Losser voorwaarden heeft afgesproken, specifiek over de Pax Christi 
School. 
 
9. Ommetje vijver Tiekenveenweg 
De uitvoerder is vandaag ( 10 maart) begonnen en zal ongeveer 2 tot 2,5 weken bezig zijn. Mark 
Slooijer heeft meegedeeld, dat het huidige hek aan de zijkant dient te blijven staan, omdat de boer 
met deze aanpassing problemen had. Helaas was dit hek al weggehaald, maar dit wordt weer 
aangepast. Dit project wordt daardoor wel duurder. Na toestemming van alle Dorpsraadleden 
tijdens deze vergadering zal Hans een aanvraagformulier invullen voor een bijdrage van € 500 van 
ons budget voor het hekwerk. 
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10. AED 
Carll geeft aan te wachten met het oprichten van een stichting bij de notaris tot zij fysiek bij elkaar 
kunnen komen. In eerste instantie vormen 3 mensen het stichtingsbestuur: Anja Veeningen, Gerrit 
Wolf en Carll Sijpkes. 
Frank heeft nog geen contact kunnen krijgen met de Pax Christi School, maar blijft het proberen. 
Anja zal bekijken, of zij nog mensen kan vinden voor de stichting.  
 
11. Aanvraagformulier dorpsbudget op de site 
Riet deelt mee, dat het aanvraagformulier op de site van de Dorpsraad is aangepast. Niet alles is 
aangepast, zoals zij het graag zou willen, omdat sommige wensen niet mogelijk waren. 
Hans kan zijn aanvraagformulier met dit nieuwe formulier invullen en bekijken, of het correct is 
uitgevoerd. De toezegging, die op het oude aanvraagformulier was toegevoegd, is weggelaten. 
Hiervoor in de plaats heeft Riet een klein formuliertje apart gemaakt en aan Carll en Frank 
gestuurd. Carll zou dan de toezeggingen kunnen versturen, ook aan Frank, die de toegezegde 
bijdragen kan bijhouden. 
 
12. Vrijheid 75 jaar 
Na twee verzoeken van Hans om te helpen met dit initiatief melden Tanja en Riet zich aan om dit 
te doen. Mieke geeft aan, dat Fundament/Mieke ook, indien gewenst, wil ondersteunen. Het gaat 
om het uitzetten van een wandeltocht langs markante punten in de tweede wereldoorlog. De 
scholen dienen te worden benaderd, HKL vragen naar de markante punten van de oorlog, 
sponsoren zoeken, enz. 
 
13. Samen werken aan een groener Losser en Oldenzaal 
Marcel heeft op 4 maart jl. een digitale inspiratiebijeenkomst bijgewoond over de vergroening van 
onze leefomgeving. Om een voorbeeld te noemen: Burendag op 25 september kan een groene 
Burendag worden. Mieke geeft aan, dat ook zaad aan kinderen gegeven kan worden. 
Op de volgende site kan hierover meer informatie worden verkregen: 
https://energiestrategietwente.nl/participatie 
 
14. Actiepuntenlijst 
Als enig punt haalt Hans uit deze lijst: de fruitbomen Overdinkel voor speciale gebeurtenissen 
(Schoolstraat). Gert Olde Hanter (OCO) wil graag weten, hoe het met dit project gaat. De persoon, 
die hiermee bezig was, is met pensioen en de opvolger was tijdelijk. Door de hitte en de Corona-
maatregelen was er niet veel mogelijk. Bij Jaimi van Essen kunnen we navragen, hoe het hiermee 
gesteld is. Anja deelt mee, dat er veel trajecten on hold staan i.v.m. Corona. 
 

 Verdeling taken 
Hans heeft een mail rondgestuurd op 9 maart jl. over onze projecten, die bij dezelfde mensen voor 
uitvoering terechtkomen. Hij vraagt of we hem willen meedelen – indien nog niet gedaan - op te 
geven in welke projecten je tijd en energie wil/kan steken. 
 
15. Rondvraag 
 

https://energiestrategietwente.nl/participatie
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Anja Prins: 
A. Domijn en huurdersbelangen: Er komen steeds meer kleinere huishoudingen. 
In eerste instantie worden in Losser woningen hiervoor beschikbaar aangeboden. 
 
B. De gemeente Losser heeft een preventie akkoord getekend. Daarnaast loopt er een project 
voor maatschappelijke dienstplicht en voor het bezoeken van ouderen. Hiervoor wordt een 
subsidie aangevraagd. 
 
C. De gemeente Losser heeft een TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten) voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te 
komen. Deze regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. 
Ook is er vroeg-signalering. En voor de toeslagaffaire heeft de gemeente de adressen opgevraagd 
van de mensen, die hiermee te maken hebben. 
 
Marcel: 
Geeft aan, dat er in de buurt van de Ruhenbergerweg ongure types rondlopen en drugs worden 
verhandeld. Dit zou in de gaten gehouden moeten worden. Ook ’t Trefhuus heeft meer overlast. 
Herman deelt mee, dat er regelmatig een politieauto rondrijdt en Anja geeft aan, dat voor het 
probleem bij ‘t Trefhuus, een team is opgezet en er acties lopen. 
 
Carll: 
I.v.m. de budget-aanvraag voor de curlingbaan in ’t Trefhuus zal Frank met Stephan contact 
opnemen om te vragen, hoeveel budget er nog nodig is. Wij kunnen een maximale bijdrage van 
€ 500 geven, maar indien het niet nodig is, besteden we het liever aan een ander project. 

 
16. Sluiting door de voorzitter 
Om 21.25 uur sluit Hans de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 
 
 
 
 
De volgende (Teams) Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 14 april 2021. 


