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Datum 12 mei 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, Alma Witte, Frank Hengelman, Marcel Abels, Mieke Bouwhuis, Herman 
Spanjer, Anja Prins (wethouder), Riet Westerbaan 

Overige 
aanwezigen: 

Daan olde Hanter, Gert olde Hanter 

 

1. Opening door de voorzitter 
Hans Fij opent om 19.00 uur deze vergadering, die digitaal via Teams wordt gehouden en heet 
alle aanwezigen welkom. Ook heet hij de speciale gasten Daan en Gert olde Hanter welkom. 
Op verzoek van Anja Prins wordt deze vergadering eerder gestart, daar zij om 20.00 uur de 
vergadering helaas weer moet verlaten. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Alma geeft aan, dat zij de punten: 6. Windbeleid gemeente Losser (project van Carll, Marcel en 
Alma) + 7. Zonnepark Drielandweg (Kronos) (project van Hans, Carll en Alma) graag in een 
aparte vergadering wil bespreken gezien de hoeveelheid informatie over beide punten. Ben geeft 
echter aan, dat punt 7. Zonnepark Drielandweg (Kronos) niet kan wachten. Anja geeft aan, dat op 
2 juni nog een werkgroep bijeenkomt. De vragen en zorgen die door de dorpsraad zijn opgesteld 
worden voor deze datum door de gemeente Losser van een antwoord voorzien. Anja onderneemt 
actie. 
 
3. Notulen vorige Dorpsraadvergadering (14 april 2021) 
Deze notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
4. Post 
Inkomende post: 
13-04-2021  Mail van student journalistiek Koen de Vleeschouwer over mobiele bereikbaarheid  
                    Overdinkel. Welke problemen spelen er in Overdinkel? 
19-04-2021  Ter info belanghebbenden: verslag notulen Dorpsvergadering van 14-04-21 +  
                     aangepaste checklist actiepunten van 14-04-21. 
22-04-2021  Mail van gemeente Losser: Chantal Sepp over update Zonnepark Drielandweg. 
28-04-2021  Mail Tourist de Lutte betreffende de Elephant Parade Twente 2021 in sept/okt. in  
                    Ootmarsum. 
29-04-2021  Mail van gemeente Losser inzake project Geurmeij info. 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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30-04-2021  Info van Carll: korte samenvatting van vergadering Geurmeij. 
06-05-2021  Mail van IVBB: de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Deze  
                     wet stelt eisen aan besturen en dus ook aan bestuursleden (en toezichthouders). 
06-05-2021  Mail van Carll Sijpkes met agendapunten voor deze vergadering.  
12-05-2021  Notulen bijeenkomst windbeleid (19-04-2021) met dorpsraden Losser en gemeente  
                    Losser op 19-04-2021 van Janneke Vaneker (gemeente Losser). 
12-05-2021  Mail van Gert olde Hanter over insectenhotels. 
12-05-2021  Presentatie over MTB track van Daan olde Hanter (mountainbike pad) over de  
                    voormalige vuilstort. 
12-05-2021  Mail van ‘Hier opgewekt’  voor invulling van 2 enquêtes: 

a. Hoe te kunnen helpen bij ledenwerving. 
b. Hoe te helpen bij innovatie. 

 
Uitgaande post: 
20+22-04-2021  Mail van Tanja aan de 3 scholen in Overdinkel voor vrijheid 75 jaar. 
 
5. Daan olde Hanter – Mountain Bike Trial (project van Tanja en Hans via Pak an – pak over) 
Via een PowerPoint presentatie geeft Daan aan, hoe hij een voorstel heeft uitgewerkt voor een 
Mountain Bike Trial op de oude vuilnisbelt in Overdinkel: 
Waarom: Er zijn veel mountainbikers in Overdinkel. 
Wat:  Pad voor mtb-track met veel uitdagende obstakels. 
Hoe:  Paden in de grond met veel obstakels van zand en hout. 
Wie:  Losserse Wieler Club (LWC) + Daan + vrienden. 
Waar:  aan de Tiekenveenweg op de oude vuilnisbelt en toont een filmpje over de track. 
Tot slot: Bedankt. 
Hans vraagt Daan wie het pad gaat maken, als het plan is goedgekeurd en wie het pad gaat 
onderhouden. Iemand van LWC gaat dit uitvoeren en controleren en zorgt voor het onderhoud. 
De gemeente is de eigenaar van de grond. Dit project kan uitstekend worden opgepakt via Pak an 
– pak over. Tanja en Hans zullen dit project bij de gemeente neerleggen en daarna de informatie 
terugkoppelen naar Daan. 
Anja geeft nog aan, dat Daan kan proberen of er meer vriendjes willen meedoen. Dit maakt het 
plan alleen maar sterker. 
 
 9. Insectenhotels buitengebied (project van Tanja en Hans via Pak an – pak  over) 
Gert olde Hanter vertelt, dat het al jaren slecht gaat met de insectenpopulatie in Nederland. Op 
veel plekken worden initiatieven genomen om de insectenpopulatie in stand te houden. Een 
initiatief is bijvoorbeeld het plaatsen van insectenhotels. Deze hotels worden bij voorkeur op een 
zonnige plek geplaatst met in de directe nabijheid voldoende bloeiende bloemen en planten. 
Insectenhotels dragen bij aan de instandhouding van de insectenpopulatie in een gebied, kunnen 
door scholen als onderwerp voor natuureducatie gebruikt worden en geven extra uitstraling aan 
het landschap. Ecologie, educatie, landschap en toerisme gaan hierdoor hand in hand. 
Het insectenhotel bij de Mauritsbrug in Beuningen is ongeveer 2,10 m. hoog (zonder dak) en 
1,60 m. breed. Het is gemaakt van eiken palen en liggers. Het binnenwerk is, eveneens als het 
dak, van stabiel eikenhout gemaakt. De palen gaan naar schatting 50 cm. de grond in. 
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Houtzagerij Bulthuis zou eventueel een frame kunnen maken. 
In het buitengebied van Overdinkel zijn meerdere locaties denkbaar waar een insectenhotel 
geplaatst zou kunnen worden. Bijvoorbeeld: 

 Locatie Tiekenveen waar, in samenwerking met de Dorpsraad, al een ommetje bij de 
voormalige vuilstort gerealiseerd is. 

 Hoek Kerkhofweg/Dubbeleweg waar vorig jaar door de gemeente al een bankje en 
informatiepaneel geplaatst is. 

 In de nabijheid van het op dit moment in uitvoer zijnde zonnepark aan de Drielandweg waar 
een insectenhotel mogelijk in het “toeristische hoekje” opgenomen zou kunnen worden. 

 Ficksweg bij de Ficksbrug/Ruhenbergerbeek waar al een rustpunt voor wandelaars en 
fietsers is geplaatst. 

 Bergingsvijver hoek Elferinksweg-Goormatenweg. 
Uiteraard zijn er nog meerdere locaties denkbaar, maar deze moeten wel op gemeentegrond 
staan. In combinatie met het onderwijs zou dit een jaarlijks project kunnen zijn. O.a. dienen de 
dennenappels te worden bijgevuld. Ook dit plan kan via het Pak an – pak over project naar de 
gemeente worden gestuurd (Tanja en Hans), waar na bericht van de gemeente e.e.a. 
teruggekoppeld kan worden naar Gert ode Hanter. 
 
12. Geurmeij (project van Ben, Carll en Marcel) 
De scenario’s zijn in de Raad besproken en uitgewerkt. De verkoop van de kavels gaat door, zoals 
in het oorspronkelijke plan volgens fase 3 en 4. Om dit aantrekkelijker te maken, zal de grond 
bouwrijp worden gemaakt. Over ongeveer 1,5 week, in ieder geval voor de zomervakantie, zal het 
Raadsbesluit bekend worden gemaakt. Eerst komt er een voorstel, dan inspraak, vervolgens een 
oriëntatieronde en dan de uitspraak, welke voldoet aan de woonvisie. Ook op de huidige plaats 
van de Aldi komen huizen. Ook deelt Anja mee, dat waar vroeger de school Het Kompas heeft 
gestaan maximaal 8 kavels zullen worden bebouwd. 
Ben vraagt Anja hoe het met de sociale verhuur en huizen voor jonge gezinnen is gesteld. Anja 
beantwoordt, dat zij onze zienswijze hieromtrent niet heeft gezien. Daar onze zienswijze naar de 
heer Pikula is gestuurd, zal Anja dit met hem opnemen. 
Ook vertelt Anja, dat er geen rekening wordt gehouden met de krimp. Er komen extra 
starterswoningen tot 2030. Dit wordt 1x per 2 jaar gemonitord. Domijn mag geen woningen 
verkopen die niet voldoen aan het minimale duurzaamheidslabel t.a.v. energieverbruik. Ook zijn er 
startersleningen beschikbaar. 
 
Na dit laatste punt verlaat Anja deze Team vergadering. Even later verlaten ook Daan en Gert 
olde Hanter deze vergadering en worden door Hans bedankt voor hun aanwezigheid. 
 
8. Gezondheidscentra (project van Hans, Ben en Tanja) 
Het gezondheidscentrum bij de Protestantse Kerk wordt volop gerenoveerd. Bij het andere 
gezondheidscentrum blijft het nog steeds erg stil. Hans zal contact opnemen met de huisartsen 
Righart en Huitema en hen vragen of er tekeningen zijn die wij als Dorpsraad kunnen inzien. Ook 
zal Hans contact opnemen met de adviseur van het gezondheidscentrum om de stand van zaken 
op te vragen. 
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10. Gebiedsopgave Overdinkel (project van Marcel, Ben en Hans) 
Er is nog geen nieuws, maar er komt sowieso een vervolg op. Vanaf september 2021 gaat men 
hiermee aan de slag. 
 
11. Vrijheid 75 jaar (project van Hans, Tanja en Riet) 
De markante punten in Overdinkel, voor zover bekend, zijn met de 3 directeuren van de scholen in 
Overdinkel besproken. Zij hebben deze punten op papier ontvangen en bekijken met welke punten 
zij iets kunnen doen. Tevens geven de directeuren aan, dat het beter zou zijn, als de wandeltocht 
wordt uitgesteld van september dit jaar naar na 4/5 mei volgend jaar. Dan kan men er op school 
beter over praten. Hans zal dit met de gemeente opnemen. 
  
13. Verhuizing Aldi (project van werkgroep woonvisie: Ben, Tanja en Marcel). 
Zie ook onder punt 12. Alle partijen zijn enthousiast over een nieuwe Aldi en nieuwe 
appartementen op de plaats van de huidige (oude) Aldi. Ben geeft wel aan, dat de herstructurering 
in de gaten gehouden dient te worden, zodat er een mooi dorpshart ontstaat. 
Mieke raadt aan om een extra zienswijze op te zetten en aan Anja te sturen. Dan ben je niet te 
laat, als men gaat beginnen met dit project. 
 
14. Smokkelpad en ommetje Tiekenveenweg (project van Ben, Hans en Tanja) 
Het smokkelpad 1813 is ook in Gronau goedgekeurd. Han van den Heuvel van route netwerk  
Twente zorgt ervoor dat het ommetje aangesloten wordt op de smokkelroute. Daarvoor is een 
aanpassing nodig op de huidige route. Hans vertelt dat de officiële opening van het smokkelpad 
en het ommetje half juni 2021 in het bijzijn van de gemeente Losser, mensen uit Gronau en ook 
Hans en Ben zullen hierbij aanwezig zijn. 
 
15. Duofiets (project van Mieke en Riet) 
Dit punt wordt in de volgende Dorpsraadvergadering in juni 2021 besproken, omdat Anja nu niet 
meer aanwezig is. Mieke stelt voor, dat zij en Riet een voorzetje maken voor Anja en Carll, waarin 
verschillende opties worden aangegeven, zoals het parkeren van de duo-fiets bij het zonnepark 
aan de Drielandweg en het houden van een enquête onder de bewoners met o.a. de vraag, of de 
mensen hierover ideeën hebben. 
 
16. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst gaan we drastisch inkorten omdat de meeste punten zijn ondergebracht bij de 
projectgroepen en derhalve al bij eerdere agendapunten behandeld worden. Er blijven nog een 
paar punten over die of al heel lang lopen of niet aan bod komen bij de projectgroepen. 
 
17. Rondvraag 
Carll Sijpkes: 
Carll vermeldt, dat alle AED’s zijn onderhouden en dat het potje nu leeg is. 
 
Riet Westerbaan: 
Het ‘aanvraagformulier bijdrage dorpsbudget’ op internet is voor iedereen akkoord voor uitvoering. 
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Mieke Bouwhuis: 
Mieke zou weer heel graag fysiek contact hebben met de leden van de Dorpsraad en hoopt, dat 
de vergadering in juni dan weer gewoon kan plaatsvinden in ’t Trefhuus. Als de regels het 
toelaten, zal dit ook zo gebeuren. 
 
Frank Hengelman: 
A. Frank vertelt, dat het budget van de AED niet toereikend was voor alle uitvoeringen en 
daarom geld uit ons dorpsbudget heeft overgeheveld naar de AED-pot. Hij wil weten, of hij juist 
gehandeld heeft. Hans geeft hier zijn akkoord voor. 
 
B. Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen de nieuwe Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen (WBTR). Deze wet stelt eisen aan besturen en dus ook aan bestuursleden en 
toezichthouders. Een belangrijk element is de uitgebreide persoonlijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid van bestuursleden als er iets niet in orde is. 
Hans zal bij de overige Dorpsraden en de gemeente checken, hoe hierop gereageerd moet 
worden, zeker in verband met de wettelijke persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid. 
 
Ben Huttenhuis: 
A. Ben wil aandacht vragen voor de woning/bouwval op het witte Zand, welke woning nooit 
wordt afgemaakt. Het opknappen van dit huis staat weer stil en er is niemand te zien. 
Dit punt zal in de volgende vergadering op de agenda worden geplaatst, zodat we dit met Anja 
kunnen bespreken. Welke mogelijkheden zijn hier mogelijk? 
 
B. Problemen in de Hoofdstraat ter hoogte van ’t Trefhuus en de basisschool Kompas. 
Er is een stuk hierover in de krant van Tubantia geschreven. Er is hier sprake van een onveilige 
verkeerssituatie. Ook staat er geen waarschuwingsbord, dat je een school nadert en er is geen 
zebrapad. 
 
C. Wat moeten we doen met de Olifantenparade in Ootmarsum? Een donatie aan de stichting 
geven? Ben vraagt ons dit verhaal door te lezen en via de app. door te geven, of we en hoeveel 
donatie we zouden kunnen geven. 
 
15. Sluiting door de voorzitter 
De vergadering wordt door Hans om 21.00 uur gesloten met de wens, dat de vergadering in juni 
weer fysiek kan worden uitgevoerd in ’t Trefhuus. 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 
 
 
De volgende (Teams??) Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 9 juni 2021 
om 19.30 uur. 


