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Datum 9 juni 2021 
Plaats Vergaderlocatie: ’t Trefhuus                                                Functie 

Leden Hans Fij                                                                                   Voorzitter 
Carll Sijpkes                                                                            Secretaris 
Frank Hengelman                                                                   Penningmeester 
Riet Westerbaan                                                                     Notulist 
Ben Huttenhuis                                                  Bestuurslid 
Tanja Eulderink                                                                       Bestuurslid 
Marcel Abels                                                                           Bestuurslid 
Alma Witte                                                                              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: 

Gert olde Hanter (Bruisend Overdinkel) 

 

1. Opening door de voorzitter 
Hans Fij opent om 19.30 uur deze fysieke vergadering en heet alle aanwezigen persoonlijk 
vanaf deze plek welkom. Eindelijk weer een normale bijeenkomst! 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Hans deelt mee, dat hij de volgende punten aan de agenda wilt toevoegen: 

 Aanvraag dorpsbudget 

 Voorjaarsnota 

 Pak an pak over 

 Duo-fiets (door Riet toegevoegd) 
 
3. Notulen vorige Dorpsraadvergadering (12 mei 2021) 
Zonder op- en/of aanmerkingen worden deze notulen goedgekeurd. 
 
4. Post 
Inkomende post: 
16-05-2021  Ter info belanghebbenden: verslag notulen Dorpsvergadering van 12-05-2021 +  
                     aangepaste checklist actiepunten van 12-05-2021. 
26-05-2021  Agendapunt van Alma over afval voor vergadering van vandaag.  
01-06-2021  Agendapunt van Hans over windenergie voor werkgroep. 
03-06-2021  Mail van Carll Sijpkes met agendapunten voor de vergadering van vandaag.  
06-06-2021  Aanvraagformulier van Bruisend Overdinkel voor activiteit op 11-09-2021: Music Meat  
                     en Craft Beer. 
07-06-2021  Mail van Ben over het zonnepark Drielandweg (Kronos). 
08-06-2021  Mail van gemeente Losser: Chantal Sepp over verslag + afspraken n.a.v. de  
                     bijeenkomst werkgroep participatie zonnepark Drielandweg Overdinkel met  
                     bestuurders op 02-06-2021. 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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09-06-2021  Mail van Ben Pikula met de voorjaarsnota van 2021-2025. 
09-06-2021  Mail van Hans Snoek over het veel te hard rijden in de Hoofdstraat in Overdinkel. 
09-06-2021  Mail van Tanja over de nieuwe site van www.pakan-pakover.nl.  
10-06-2021  Aanvraag Bruisend Overdinkel voor de première van de Smokkelfilm. Deze première  
                    zal zijn in de sporthal in Overdinkel op 12 of 13 juli 2021. 
 
5. Werkgroep participatie zonnepark Overdinkel 
(Project van Hans, Carll en Alma) 
Ben is nogal boos over het feit, dat er door de Dorpsraad op 3 momenten vragen zijn gesteld, 
waarop nooit antwoorden zijn gekomen. Gisteren (vlak voor de dorpsraadvergadering) zijn op een 
deel van de vragen de antwoorden ontvangen! Waar gaat het om: 
In Overdinkel kan een coöperatie worden opgestart om zoveel mogelijk van de 10% lokaal 
eigendom te realiseren. Nu is het moment om in Overdinkel een coöperatie op te starten om 
zoveel mogelijk van de 10% lokaal eigendom te realiseren. Het is aan de inwoners zelf om dit te 
organiseren. Andere punten zijn: Kopen van panelen tegen inkoopprijzen en te besteden 
budget/subsidie van 800 euro per jaar/hectare. 
Omdat Kronos in projecten alleen met bewonerscollectieven samenwerkt, is vanuit de gemeente 
contact gelegd met bestaande coöperatie Greuner. Zij willen meehelpen vanuit hun bestaande 
organisatie en ervaring. De gemeente wil waar mogelijk faciliteren. 
 Over 2 weken zou er duidelijkheid moeten komen, zoals over de vraag betreffende de tijdlijn. Ben 
spreekt zijn zorgen uit, dat er geen tijd overblijft om mensen in Overdinkel bij de opzet te 
betrekken, want Kronos wil eind oktober 2021 beginnen! (Nagekomen verduidelijking van Ben: 
Voor het welslagen van een project moet het voldoen aan voldoende: Geld, Organisatie, Kennis, 
Informatie, Tijd, Kwaliteit). Volgens Anja komt er over 2 weken meer duidelijkheid en dan kan het 
projectteam in de Dorpsraad de volgende 3 punten oppakken: 

a. Er moet een duidelijke tijdlijn komen. 
b. Er moet duidelijke communicatie komen. Bij een afspraak met Kronos moet duidelijk 

worden wat van iedereen verwacht wordt. 
c. Hoeveel Euro bedraagt de projectparticipatie van maximaal 10%? 

Na deze 2 weken kan een afspraak worden gemaakt met Anja Prins en/of Van Essen, Antoon 
Nijland, beleidsadviseur gemeente Losser en Chantal Sepp, coördinator duurzaamheids-
initiatieven gemeente Losser om de bovengenoemde punten te bespreken. De dorpsraad zal 
hierna bepalen welke rol zij kan spelen bij het vervolg van het project. 
 
Extra: Grensmuseum (inbreng door Gert olde Hanter/Bruisend Overdinkel) 
Gert deelt mee, dat de plannen voor een grensmuseum orderen. Sandra Schipper van het 
palthehuis Oldenzaal is hiermee bezig. In deze plannen is de escaperoom meegenomen. 
De plannen zijn gepresenteerd aan het college en de raad en daar goed ontvangen. 
Men denkt voor dit museum 400 m² nodig te hebben; de totale kosten (incl. inrichtingskosten) 
worden geschat op: € 300.000 - € 350.000. Dit zou haalbaar moeten zijn met subsidies van 
verschillende organisaties en banken. Over de locatie wordt nog nagedacht. 
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6. Containers Plus / papier / afval 
Alm stoort zich aan het feit, dat naast de kunststofcontainers veel rotzooi gedumpt wordt. Helaas 
kunnen we hier weinig aan doen. Ondergrondse containers zijn geen optie. De eigenaar van de 
grond houdt dit tegen. Karton en papier worden door Sportclub Overdinkel elke tweede zaterdag 
van de maand bij de mensen thuis opgehaald. Tijdens de coronatijd is dit eenmaal niet gebeurd. 
 
7. Woning/Bouwval Witte Zand 
Hans heeft contact gehad met de jurist omtrent deze zaak. In 2019 is de bouwvergunning van de 
woning ingetrokken en het bezwaar daartegen is in 2020 ongegrond verklaard. Dit besluit is 
onherroepelijk en de eigenaar is opgedragen de woning te slopen tegen een dwangsom. 
Hiertegen heeft de eigenaar bezwaar aangetekend. Op 17 juni 2021 wordt dit bezwaar in de 
bezwaarschriftencommissie behandeld. 
 
8. Aanvragen uit dorpsbudget 
Hiervoor zijn 2 aanvragen binnengekomen: 

a. Van Stichting Bruisend Overdinkel voor een activiteit op 11 september 2021 met de naam 
Music Meat en Craft Beer, te houden op het dorpsplein bij ’t Trefhuus. Men vraagt hiervoor 
€ 500 uit het dorpsbudget. 

b. Van Stichting Bruisend Overdinkel voor de première van de Smokkelfilm op 12/13 juli 2021 
voor een bedrag van € 250. Deze première wordt gehouden in de sportzaal. Er is geen 
overzicht van de kosten. 

Voor beide aanvragen dienen we uiterlijk volgende week een antwoord te geven. Alle 
Dorpsraadleden kunnen via de app. hun commentaar of toezegging doorgeven. 
 
9. Voorjaarsnota 
Vandaag, 9 juni 2021, hebben we van de gemeente Losser de voorjaarsnota 2021 - 2025 
ontvangen. Hans vraagt de Dorpsraadleden deze nota te lezen en indien nodig op- en/of 
aanmerkingen aan hem door te geven. 
Anja vertelt in het kort, dat de gemeente wil investeren in: 

 Versnelling in groen onderhoud. 

 Verkeersveiligheid 

 Investeren in jeugdwerk 

 Ondersteuning mantelzorg 

 Extra ondersteuning in cultuur. 
 
10. Pak an pak over (Project van Tanja en Hans) 
De site van “pak an pak over” is online. Ook de flyers zijn gedrukt en zullen worden verdeeld. De 
twee ideeën betreffende de Mountainbike Trial en de Insectenhotels zijn naar Peter Bosman 
gestuurd. Hans zal hem hierover nog bellen. 
 
11. Smokkelpad 1813 
De opening van het smokkelpad 1813 en het ommetje Tiekenveenvijver stonden gepland voor 17 
juni 2021, maar i.v.m. de coronaregels wordt deze datum opgeschoven. Zowel uit Duitsland als uit 
Nederland wilden teveel mensen bij de opening aanwezig zijn. 
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12. Duo-fiets (project van Mieke en Riet) 
Mieke en Riet hebben reeds een gesprek gehad met Stefan van ’t Trefhuus over de eventuele 
stalling van de duo-fiets. Stefan heeft hiervoor zijn medewerking gegeven, zowel voor het opslaan 
van de fiets bij de ingang als het bijhouden van de ritten (wie rijdt er met de fiets). 
Mieke en Riet zullen voor dit project een overzicht maken over de kosten, de sponsoring, de 
stalling, etc. Misschien is het oprichten van een Stichting een mogelijkheid. Daarna kan Anja 
bekijken, of de gemeente Losser nog geld beschikbaar heeft voor dit project. 
 
13. Hondenlosloopveld Hoek Invalsweg/Veldkamp vóór het natuurgebied Oelemars 
(project van Hans en Ben) 
Maarten Hijkoop en Iris van der Aa (beide van de gemeente Losser) gaan hierover met elkaar in 
gesprek. Als Iris eind volgende week geen contact met Hans heeft opgenomen, dan zal Hans Anja 
bellen. 
 
14. WBTR (project van Hans) 
Over deze nieuwe wet (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) gaan alle 5 Dorpsraden + het 
bestuur van de Elektrokar in onderling overleg om een plan de campagne op te stellen. 
 
15. Rondvraag 
Ben Huttenhuis: 
Onze zienswijze windbeleid is bij de gemeente boven water. Deze of volgende week komen de 
antwoorden hierop naar ons toe. 
 
Marcel Abels: 
Aan de Beerninksweg richting klooster Bardel zijn boomstronken weggehaald en is derhalve een 
sluiproute naar Duitsland ontstaan. Ook auto’s kunnen hier nu langs. De zijpaadjes zijn 
dichtgegooid. In verband met de veiligheid is dit een puntje voor Anja. 
 
Marcel deelt mee, dat hij de Geurmij niet op Funda heeft kunnen vinden. Anja vertelt hem, dat 
allereerst de grond bouwrijp dient te worden gemaakt, dan kunnen de plaatselijke bewoners zich 
eventueel melden en daarna komen de percelen op Funda. 
 
Herman Spanjer 
Naar aanleiding van de brief van de heer Snoek over het te hard rijden in de Hoofdstraat kan 
Herman meedelen, dat er metingen zullen worden uitgevoerd. We wachten af, wat hier uit komt. 
 
16. Sluiting door de voorzitter 
Met dank aan alle aanwezigen sluit Hans om 21.30 uur de vergadering en wenst iedereen een 
fijne vakantie. 
 
Verslag van Riet Westerbaan 
 
De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 8 september 2021 om 
19.30 uur in ’t Trefhuus. 


