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Datum 14 april 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, Marcel Abels, Alma Witte, Mieke Bouwhuis, Herman Spanjer, Anja Prins 
(wethouder), Riet Westerbaan 

Overige 
aanwezigen: 

Mevr. Sjarde Bolhaar en mevr. Alies Knoop (gemeente Losser) 
Frank Hengelman (niet aanwezig) 

 

1. Opening door de voorzitter 
Om circa 19.30 uur wordt deze vergadering door Hans Fij geopend. Hij heet alle aanwezigen 
welkom. De vergadering loopt opnieuw digitaal via Teams. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Het punt: “Duo-fiets” wordt aan de agenda toegevoegd en zal worden behandeld na punt 11. 
 
3. Notulen vorige Dorpsraadvergadering (10 maart 2021) 
Deze notulen worden zonder bemerkingen geaccordeerd. 
 
4. Postbehandeling 
Inkomende post: 
15-03-2021  Ter info belanghebbenden: verslag notulen Dorpsvergadering van 10-03-21 +  
                    aangepaste checklist actiepunten van 10-03-21. 
22-03-2021  App van Hans. Is gebeld door Gerard Kwekkeboom over opstart gebiedsvisie  
                    Overdinkel. Gerard wil middels Teams een bijeenkomst beleggen met een  
                    afvaardiging van de Dorpsraad. Ben, Marcel en Hans geven zich hiervoor op.  
07-04-2021  App van Tanja over bericht in de Tubantia, dat Overdinkel een Smokkelfilm krijgt. 
08-04-2021  Mail met flyer van ROZ + gemeente Losser betreft gratis advies voor ondernemers. 
08-04-2021  Mail van Gert olde Hanter: zijn zoon (12 jaar) wil graag  een mogelijkheid van een  
                    Single track road (mountainbike pad) over de voormalige vuilstort. 
08-04-2021  Mail van Carll Sijpkes met de agendapunten voor deze vergadering. 
09-04-2021  App van Tanja over bericht in de woonvisie van de gemeente Losser, dat op het  
                    terrein van de voormalige basisschool Kompas in de Schoolstraat huizen zullen  
                    worden gebouwd.  
13.04.2021  App van Tanja: bericht in Hallo Losser over het officiële startsein op 9 april voor de  
                    renovatie van de Protestantse kerk met parochiehuis en het gezondheidscentrum  
                    Overdinkel. 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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14.04.2021  Mail van Marcel over de duo-fietsen in Westerveld in Drenthe. Zie ook: 
                    http://samenopdeduofiets.nl 
 
Uitgaande post: 
08.04.2021  Aan wethouder Van Essen over het OBS Kompas terrein. 
 
5. Project dienstverleningsvisie Losser (Sjarde Bolhaar – gemeente Losser) 
De projectleiders van de gemeente Losser: Sjarde Bolhaar en Alies knoop zijn aan het begin van 
de vergadering aangeschoven om te praten over het project: dienstverleningsvisie Losser. Dit 
betreft een interactie tussen de gemeente (met alle soorten contacten) en inwoners. Er zijn veel 
vrijwilligersgroeperingen, zo ook Dorpsraden, sportverenigingen, noem maar op. Alle diensten van 
de gemeente gaan via internet. Tevens willen zij ook oog hebben voor mensen met een 
beperking. Hun vraag aan ons is, of er één persoon uit de Dorpsraad bereid is om mee te doen in 
een klankbordgroep. Graag willen zijn eind april van ons vernemen, wie deze persoon zal zijn.  
Om 19.45 uur verlaten beide projectleiders de Teams-vergadering. 
 
6. Windbeleid gemeente Losser 
Op maandag, 19 april 2021 is er in het gemeentehuis een fysieke vergadering, waar Carll naar toe 
zal gaan. Hans deelt Carll nog extra mee, dat alle Dorpsraden achter het voorstel Zienswijze 
Windbeleid staan. Anja deelt mee, dat er een regionale energie strategie is gemaakt: iedere 
gemeente levert zijn deel. Bovendien is er gevraagd om de windmolens in beeld te brengen. Er 
komen 2 windmolens, maar men wil graag weten waar deze komen te staan. 
 
7. Zonnepark Drielandweg (Kronos) 
Op vrijdag, 23 april 2021 wordt er waarschijnlijk online een vergadering gehouden. Men is al op 
het betreffende gebied volop bezig met beplanting en hekken. Ben geeft aan, dat het dorp en de 
mensen meer geïnformeerd dienen te worden, zodat de inwoners van Overdinkel op de hoogte 
zijn van wat er mogelijk is. Neem dus mensen mee in dit project. Toon de plattegrond; 
gevoelsmatig loopt de participatie van de bewoners achter. 
Er is in het verleden gesproken over bijvoorbeeld een infopunt bij de Drielandsteen waar fietsers 
hun e-bikes kunnen opladen en kunnen parkeren, maar daar is momenteel nog niets van te zien. 
Anja zal dit intern uitzoeken. 
 
8. Gezondheidscentra 
Op vrijdag, 9 april jl. is de officiële start gevierd van de renovatie van de Protestantse Kerk + het 
parochiehuis en het bouwen van het gezondheidscentrum. De planning is, dat dit alles eind 2021 
gereed is. 
Van het 2e gezondheidscentrum is geen nieuws bekend. Het blijft erg stil. 
Hans zal contact opnemen met de adviseur van de huisartsen om te vragen, wat zij gaan doen en 
hoe het verder gaat. 
 
9. Ommetje vijver Tiekenveenweg 
Het zitje, dat hier is geplaatst kan een lik verf gebruiken, maar dat wordt pas gedaan, als het wat 
warmer wordt. Ook het hek staat er nog niet, maar de oorzaak hiervan is een leveringsprobleem. 

http://samenopdeduofiets.nl/
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Men wil in de toekomst het ommetje laten aansluiten op de smokkelroute. De naam van het 
weggetje tussen Overdinkel en Gronau zal worden: Smokkelpad 1813. 
Jongeren zouden graag zien, dat er een Single track road (mountainbike pad) wordt aangelegd. 
Nu al wordt gezien, dat er jongeren over de afvalberg klauteren en onze vraag is, of dit wel goed 
zal gaan. Hans en Tanja zullen deze vraag als project in “Pak an – pak over” oppakken. 
 
10. Gebiedsopgave Overdinkel 
Volgens Marcel is er een interessant gesprek geweest. Er is gebrainstormd over welke punten op 
de uiteindelijke agenda komen te staan. Vooral het sociaal maatschappelijk aspect was belangrijk. 
Een mooie insteek om te kijken naar Overdinkel. Een van de punten zal ook zijn het verbeteren 
van de samenwerking tussen de vele organisaties in Overdinkel. Als voorbeeld wordt genoemd: 
wanneer moet je bij O.C.O en wanneer moet je bij Bruisend Overdinkel zijn. 
Anja deelt mee dat de gemeente Losser dit punt naar voren heeft getrokken. De samenwerking 
met elkaar is heel belangrijk. 
 
11. Vrijheid 75 jaar 
Hans, Tanja en Riet zijn bezig geweest om markante punten in Overdinkel te verzamelen. De 3 
scholen zijn gebeld en zijn enthousiast. Na de zomervakantie (in september?) willen we de 
wandeltocht laten plaatsvinden. Op korte termijn zullen zij weer contact met de scholen opnemen 
om e.e.a. te bespreken. 
Anja deelt nog mee dat het onderzoek voor een smokkelmuseum nog in volle gang is. 
 
12. Duo-fiets 
Mieke en Riet hebben het aangepaste voorstel met de activiteitenbegeleidsters van Zorggroep 
Sint Maarten besproken. Al gauw lieten zij merken, dat zij het niet zien zitten om telkens de 
planning te moeten raadplegen, als er met een bewoner van Tiekerhook gefietst wil worden. De 
tijden, dat wij dan gebruik kunnen maken van de duo-fiets zijn dinsdag en de avonden, want dan 
zijn de activiteitenbegeleidsters niet aanwezig in de Tiekerhook. Mieke en Riet zien dit niet zitten. 
Anja deelt mee, dat er een app van de gemeente al bestaat en verder wordt aangepast voor het 
aanbieden van vervoersmiddelen, gekoppeld aan leveranciers. 
Mieke en Riet vragen, of er een mogelijkheid bestaat (geld beschikbaar is) om voor Overdinkel 
een duo-fiets te kopen. Heeft de gemeente een potje beschikbaar? Willen alle leden van de 
Dorpsraad eens nadenken, of hiervoor opties zijn? 
 
13. Actiepuntenlijst 
De meeste punten uit de checklist actiepunten zijn bovenstaand besproken. Over punt nummer 5 
over het hondenveldje vóór het natuurgebied Oelemars is nog geen informatie beschikbaar.  
 
14. Rondvraag 
Anja Prins: 
A. De gemeente Losser is bezig met het onderhoudshuisvestingsplan. Eenmaal in de zoveel 
jaar wordt het plan aangepast. Men is nu in de afrondende fase. Is de ventilatie en luchtcirculatie 
van de gebouwen in orde? Het dak van de Pax Christi school dient te worden aangepast.  
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B. De gemeente Losser wil langs de grens borden plaatsen voor fietsers en voetgangers om 
duidelijk de verschillen in wetten/regels tussen Duitsland en Nederland aan te geven. 
 
C. Ook is de gemeente Losser bezig met een MaaS-app met aanvullende diensten, zodat 
deze app aantrekkelijker wordt dan het reizen met de eigen auto. De app is klaar en wordt 
waarschijnlijk in mei/juni ingezet. Met de bus of fiets reizen wordt gestimuleerd. 
 
Ben Huttenhuis: 
wil graag weten, hoe het met de Geurmeij gesteld is. Anja vertelt dat de raad binnenkort zal 
aangeven welk scenario gekozen zal gaan worden. Tevens deelt ze mede dat de woonvisie 2021-
2031 in concept gereed is en ter inzage ligt. Voor de zomervakantie zal de Raad de woonvisie 
gaan accorderen. Niet alle plannen zullen doorgaan. Hans stelt voor, dat de Dorpsraadleden, die 
met het punt van de woningbouw in Overdinkel bezig zijn dit plan ook gaan doornemen en 
bespreken. Dit zijn Ben, Carll en Marcel. 
 
Tanja Eulderink: 
deelt mee, dat de grond waar de Kompas school heeft gestaan verkocht zou zijn en dat daar 
woningen gebouwd zullen gaan worden. Volgens Anja klopt dit niet. Zij zal dit navragen en komt 
hierop terug.  

 
15. Sluiting door de voorzitter 
Hans sluit om 21.05 uur de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 
 
 
 
 
De volgende (Teams) Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 12 mei 2021. 


