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Datum 8 september 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, Alma Witte, Frank Hengelman, Marcel Abels, Mieke Bouwhuis, Anja Prins (wethouder), 
Riet Westerbaan 

Overige 
aanwezigen: 

De heer R. Hoffmann (jeugdvoorzitter van HSV VVLO), de heer R. Noordkamp (HSV VVLO), de heer J. Wooldrik (HSV VVLO), 
Gerard Kwekkeboom (gemeente Losser)  

Afwezigen: Ben Huttenhuis (vakantie), Herman Spanjer 

 

1. Opening door de voorzitter 
Om 19.35 uur opent Hans Fij deze fysieke Dorpsraadvergadering en heet alle aanwezigen 
welkom. Als eerste geeft de voorzitter de mensen van de HSV VVLO (Hengelsportvereniging 
Vis Vereniging Losser Overdinkel) het woord. Dit wordt uitgevoerd door de jeugdvoorzitter, de 
heer R. Hoffmann. 
 
5. HSV VVLO wil graag subsidie aanvragen voor de vereniging met betrekking tot de 
vijver aan de Tiekenveenweg op de voormalige vuilnisbelt 
De jeugdvoorzitter van deze vereniging - Robin Hoffmann - neemt het woord en overhandigt 
aan een aantal leden van de Dorpsraad een uitgebreide notitie over de subsidieaanvraag met 
als voornaamste visie om de jeugd uit de gemeente Losser weer aan de hengelsport te krijgen 
en achter het internet vandaag te krijgen. Tevens wil men ouderen en de jeugd samenbrengen 
voor een visdag. Hiervoor zijn spullen nodig en daarvoor zijn offertes aangevraagd bij 
Voorhuis Hengelsport in Albergen (€ 3.583,14 incl. BTW) en voor een Anssems aanhang-
wagen GT750 t.b.v. €1.858,56 incl. BTW (bijgevoegd bij de subsidieaanvraag). 
De vergunning om te mogen vissen op de betreffende plaats is door de vereniging 
aangevraagd en i.v.m. het opschonen is reeds contact opgenomen met de gemeente Losser. 
De jeugd dient een zwemdiploma te hebben, zo niet dan moeten de ouders bij het vissen 
aanwezig zijn. Er is maar één visvereniging in de gemeente Losser en zij hebben 900 leden! 
Anja Prins deelt Robin mee, dat hij tevens subsidie kan aanvragen bij de Stichting Leergeld en 
bij de Rabobank.  
Hans deelt Robin en de 2 mannen van de visvereniging mee, dat deze subsidieaanvraag bij 
de Dorpsraad op internet dient te worden aangevraagd en dat zij daarna bericht ontvangen of 
en hoeveel subsidie zij van de Dorpsraad kunnen ontvangen. Hun aanvraag hiervoor is 
eigenlijk al voor het grootste gedeelte ingevuld in hun uitgebreide notitie. 
Om 19.55 uur verlaten de 3 mannen de vergadering. 
 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 



 
 
Stichting Dorpsraad Overdinkel 
P/a Secr.: dhr. C.Sijpkes 
Kerkhofweg 133, 7586 AC Overdinkel 

 

      
  

www:dorpsraadoverdinkel.nl     Tel: secretaris 053-5388908 (na 18:00 uur)    KvK:08134802    IBAN: NL61RABO0130377821 

 
 

       - 2 - 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Anja Prins wenst het punt: ‘Vaccinatiegraad Overdinkel’ aan de agendapunten te willen toevoegen 
en Gerard Kwekkeboom het punt: ‘Gebiedsagenda’. 
 
3. Notulen vorige Dorpsraadvergadering van 9 juni 2021 
Deze notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
4. Post 
Inkomende post: 
17-06-2021  Ter info belanghebbenden: verslag notulen Dorpsvergadering van 17-06-2021 +  
                     aangepaste checklist actiepunten van 17-06-2021. 
05-07-2021  App van Carll met de vraag wie van de Dorpsraadleden naar de smokkelfilm wil. 
05-07-2021  Mail van gemeente Losser, Marion Unland met een uitnodiging voor een bijeenkomst 
                     over de Omgevingsvisie op 22-09-2021 op het gemeentehuis. Verzoek voor  
                     maximaal 2 personen uit de Dorpsraad. 
20-07-2021  Mail van Sam van Alst, sports2play.nl, of de Dorpsraad bereid is om met hen van 
                     gedachten te wisselen over mogelijkheden van outdoor fitness. 
11-08-2021  Mail van Herman Spanjer betreffende hard rijden op de Hoofdstraat in Overdinkel. 
23-08-2021  Mail van gemeente Losser, Chantal Sepp, stuurt een pdf. van de energiekrant. 
30-08-2021  Mail van gemeente Losser, Marion Unland: herinnering voor bijeenkomst over de  
                     Omgevingsvisie op 22-09-2021 
30-08-2021  Mail van Anouk van ‘Hier opgewekt’ over de goedkeuring overdracht lidmaatschap 
                     oude postcoderoosregeling. 
01-09-2021  Mail van Carll Sijpkes met de agendapunten voor de vergadering van vandaag. 
02-09-2021  Mail van Carll Sijpkes met aanvullende agendapunten voor de vergadering van 
                     vandaag. 
06-09-2021  Mail van yalp.nl, Marieke Rietveld: info over Yalp Sutu. 
06-09-2021  Mail van Carll – Yalp Sutu, interactief spelen en sporten – Carll wil graag een 
                     haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar alle mogelijkheden en wil een werkgroep 
                     oprichten. Wie helpt hem hierbij. 
07-09-2021  Mail van Can Aslan, jeugdagent van Overdinkel; heeft een functie in Enschede  
                     aanvaard. 
07-09-2021  Mail van Dorpsraad Beuningen met het bericht, dat zij sinds kort een nieuwe 
                     voorzitter hebben, namelijk: Julius Lurvink. 
 
6. Omgevingsvisie uitnodiging van 22-09-2021 (Project van Hans, Carll en Alma) 
Hans gaat samen met Alma naar deze bijeenkomst. 
Vooruitlopend op de Omgevingsvisie is er het project Gebiedsopgave Overdinkel. De 
omgevingsvisie is breder en daar komen meer aspecten aan de orde. 
We kunnen ons inlezen op www.omgevingsvisie.nl 
 
7. Zon en windbeleid (Project van Hans, Alma en Ben) 
Het windbeleid is tot nu toe nog niet aan de orde geweest. De besluitvorming over het windbeleid 
is uitgesteld. De vraag naar vermogen met windenergie staat los van de zonne-energie. 

http://www.omgevingsvisie.nl/
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Werkgroep participatie zonnepark Kronos: 
Men is ontevreden over het participatie project. Er is nog niets bekend. Hoe gaat we dit vorm- 
geven? Zijn er coöperaties gevonden? Tevens wordt vermeld, dat het zonnepark wordt verkocht? 
Wat gaat Kronos nu precies doen? Wij willen weten, wat er gaat gebeurden en wat het oplevert. 
Dit dient te worden besproken met Antoon Nijland en hem dienen we uit te nodigen voor een 
aparte vergadering. Carll zal dit verzorgen. 
 
Tevens is er een verslag van de opmerkingen n.a.v. het verslag zonnepark van 8 juli 2020 en voor 
een standpuntbepaling van de Dorpsraad van Ben en Alma. 
 
8. Afzeggen Craftbeer, slowfood en muziekfestival Bruisend Overdinkel (Project van Hans en 
Carll)   Het hierboven genoemde evenement gaat niet door. De Dorpsraad betreurt dit zeer. Het is 
verplaatst naar het eerste weekend in juli 2022 Carll meldt dat er ook een team bezig is om in 
datzelfde weekend een dorpsfeest te realiseren. Carll en Hans maken een afspraak met Bruisend 
Overdinkel om dit te bespreken. 
 
9. Hondenlosloopveld (Project van Hans en Ben) 
Hans is nogal geïrriteerd over het feit, dat er met ons niet gecommuniceerd wordt over de 
ontwikkelingen aangaande de realisatie van een hondenlosloopveldje. Een hondenlosloopveldje 
bij het natuurgebied de Oerlemans gaat op advies van groenbeheer niet door. Vanuit de 
Dorpsraad Glane is men nu bezig met een hondenlosloopveldje aan de Glanergrensweg. Hans zal 
bij de Dorpsraad Glane nu informeren, hoever het hiermee staat. 
 
10. Pak an - pak over (Project van Tanja en Hans) 
Dit project kent opstartproblemen. De communicatie vanuit de gemeente met betrekking tot de 
ingediende ideeën: insectenhotels en de Mountainbike Trial moet beter en sneller. De posters en 
flyers zijn gereed. We wachten nog even met het verspreiden totdat een en ander soepeler 
verloopt. 
 
11. Woning/Bouwval Witte Zand – Huis Heideveldweg 
Er is door de eigenaar bezwaar gemaakt tegen de opdracht van de gemeente het huis te slopen 
op laste van een dwangsom De gemeente en de eigenaar hebben overeenstemming bereikt met 
het verzoek van de eigenaar het huis af te laten bouwen door een aannemer. Volgens Anja zal dit 
project in de bezwarencommissie blijven doorlopen.  
 
12. Gebiedsagenda (Project van Marcel, Ben en Hans) 
Gerard Kwekkeboom informeert ons over de gesprekken, die door de gemeente zijn gevoerd met 
organisaties, scholen, enz. over: eenzaamheid, armoede, ontmoetingen, samenwerking, fysieke 
dingen, woonvisie (met actieplan), veiligheid en politie. Ons beleidsplan wordt in het geheel 
meegenomen. Deze maand worden de gesprekken afgerond en wordt bekeken, of de inhoud 
klopt. Na ondertekening kan de gebiedsagenda worden opgestart en is er tevens een actieplan 
voor Overdinkel. 
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13. Vaccinatiebeleid 
Anja deelt mee, dat de vaccinatiegraad in Overdinkel achterblijft. De mensen moeten meer 
geënthousiasmeerd worden en dan voornamelijk de 12-40 jarigen. 
Op zaterdag, 18 september 2021 is er de mogelijkheid voor vaccinatie in ’t Trefhuus. 
 
14. Rondvraag 
Carll Sijpkes: 
1. Om interactief te kunnen spelen en sporten vraagt Carll om een haalbaarheidsonderzoek  
 uit te kunnen voeren naar alle mogelijkheden. In de gebiedsagenda is hiervoor geen geld  
 beschikbaar. 
2. De AED in ’t Trefhuus is in het verleden geschonken aan het oude trefpunt, maar werkt niet  
 meer. Carll zal een mail sturen naar zowel SKO als naar Domijn (Lucas Fransen) om hen te 
 wijzen op het feit, dat er in ’t Trefhuus een werkzame AED aanwezig dient te zijn. Dit is  
 absoluut noodzakelijk. 
3. Carll deelt mee, dat er op dinsdag, 21 september gestart wordt met het eerste 
 Alzheimercafé. Dit wordt gehouden in ‘t Trefhuus in Overdinkel. 
4. Carll vraagt ons om minstens een week van tevoren hem onze agendapunten voor de  
 Dorpsraadvergadering toe te sturen. Bijvoorbeeld: de volgende Dorpsraadvergadering is op  
 13 oktober 2021. Dan zou hij graag uiterlijk 6 oktober 2021 van ons de agendapunten willen  
 ontvangen. Vergeet het niet! 
 
Anja Prins: 
1. Op de Geurmij wordt de grond zo snel mogelijk bouwrijp gemaakt voor het bouwen van  
 woningen. 
2. Voor wat betreft het Repair Café in Losser is een haal- en brengservice voor Overdinkel 
 niet haalbaar. Het gebouw in Losser voldoet niet aan duurzaamheid en er is niet  
 genoeg ruimte. Wel kan Repair Café Losser hulp geven aan De Lutte en Overdinkel bij het 
 opzetten van een Repair Café in beide dorpen. 
3. De gemeente Losser is bezig met een actie ter voorbereiding van de week ‘een tegen  
 eenzaamheid’ van 30 september t/m 7 oktober 2021. Zowel jongeren als ouderen kunnen  
 zich hiervoor aanmelden om een drankje met iemand alleen te nuttigen. De gemeente  
 Losser levert hiervoor gratis gebakjes. 
4. De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) dienen we samen met de overige 
 Dorpsraden te bespreken en uit te werken. 
 
Mieke Bouwhuis: 
Mieke deelt mee, dat de te kopen duo-fiets duurder uitvalt dan gedacht. Op internet is een site van 
een leverancier gevonden met duo-fietsen, waar personen achter elkaar zitten. Deze zijn 
goedkoper. Mieke en Riet zullen deze fietsen gaan bekijken. 
Anja vermeldt, dat er in Losser misschien meerdere duo-fietsen beschikbaar zijn. 
 
Tanja Eulderink: 
1. Tanja geeft aan, dat de bankjes bij de beelden Prik & Prak (bij het woonzorgcentrum De  
 Driehoek) zeer smerig zijn. 



 
 
Stichting Dorpsraad Overdinkel 
P/a Secr.: dhr. C.Sijpkes 
Kerkhofweg 133, 7586 AC Overdinkel 

 

      
  

www:dorpsraadoverdinkel.nl     Tel: secretaris 053-5388908 (na 18:00 uur)    KvK:08134802    IBAN: NL61RABO0130377821 

 
 

       - 5 - 
 
2. Tevens bevindt zich op de hoek van de Hoofdstraat/Willem Gamestraat bij het gebouw  
 Drost veel rommel. Anja: hier gaat men binnenkort weer verder met de werkzaamheden. 
3. Bij de vijver aan het einde van de Weverstraat is op het terrein bij de picknickbank met een 
 houten paal de plaat met de Twentse spreuk verdwenen. 
Gerard Kwekkeboom zal naar de opgegeven problemen kijken. Het heeft altijd nut om deze 
dingen door te geven aan Gerard, ook al kan het niet worden opgelost. 
 
Riet Westerbaan: 
Riet deelt mee, dat zij wil stoppen met het werk voor de Dorpsraad. Per uiterlijk 01-01-2022 stopt 
zij definitief. Zij wil meer tijd voor haar persoonlijke doelen. 
Marcel geeft aan om aan Jos Klein Robbenhaar te vragen om via de internetsite van de 
Dorpsraad een vrijwilliger te zoeken. Ook via de vrijwilligersvacaturebank is er een mogelijkheid 
om een vrijwilliger te zoeken. 
 
Hans Fij: 
Hans deelt mee, dat hij de volgende vergadering met vakantie is en dus niet aanwezig zal zijn. Hij 
zal Ben Huttenhuis vragen om hem te vervangen. 
 
15. Sluiting door de voorzitter 
Om ongeveer 21.45 uur sluit Hans met dank aan alle aanwezigen de vergadering 
 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 
 
 
 
 
De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 13 oktober 2021 om 
19.30 uur in ’t Trefhuus. 
Vergeet niet om op uiterlijk 6 oktober 2021 jullie agendapunten door te geven. 


