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Datum 10 november 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 
Marcel Visser -Vertegenwoordiger Ondernemers Club Overdinkel (OCO)  
Anja Prins - (wethouder) Gemeente Losser 

Webmaster  Jos Klein Robbenhaar  

Aanwezig Ben Huttenhuis, Carll Sijpkes, Tanja Eulderink, Hans Fij, Marcel Abels, Mieke Bouwhuis, Herman Spanjer, Anja Prins 
(wethouder), Riet Westerbaan, Alma Witte, Marcel Visser (OCO), Jos Klein Robbenhaar 

Overige 
aanwezigen: 

Irma Torn (toekomstig Dorpsraad-lid) 

Afwezigen: Frank Hengelman 

 

 
 
1. Opening door de voorzitter 
Om 19.30 uur opent Hans Fij de Dorpsraadvergadering in ‘t Trefhuus en heet alle aanwezigen 
welkom.  
Aanwezig is een aspirant lid van de dorpsraad; Irma Torn. Er volgt een voorstelronde. 
Mieke Bouwhuis deelt ons mee, dat zij per 01-01-2022 na 30 jaar Stichting Fundament met 
pensioen gaat. Zij zal bij Stichting Fundament vragen, of er iemand anders van Fundament 
met affiniteit voor Overdinkel aan de Dorpsraad van Overdinkel toegevoegd wordt. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Ben Huttenhuis zou graag aan de agenda willen toevoegen: 

- Ruhenbergerbeek 
Anja Prins zou graag aan de agenda willen toevoegen 

- Ouderenbijeenkomst 
Hans geeft aan, dat deze beide punten kunnen worden besproken na punt 11. Vrijheid 75 jaar. 
 
3. Notulen vorige Dorpsraadvergadering van 13 oktober 2021 en Postbehandeling 
Op bladzijde 5 van deze notulen onder punt 5 staat in de alinea beginnend met : In verband met 
de uitnodiging van OCO …. enz. dat Carll, Anja en Ben naar de bestuursvergadering zullen gaan. 
De naam Anja dient te worden vervangen door Tanja.  
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen op deze notulen en ze worden dan ook aanvaard. 
Hans vermeldt, dat hij Alma bereid heeft gevonden om de verslagen van de Dorpsraad-
vergaderingen te gaan notuleren. 
 
 
 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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Inkomende post: 
21-10-2021  Ter info belanghebbenden: verslag notulen Dorpsvergadering van 13-10-2021 +  
                     aangepaste checklist actiepunten van 13-10-2021. 
14-10-2021  Mail van Marcel Abels over opzet gebruik social media. Voor de volgende  
  vergadering brengt Marcel samen met Tanja e.e.a. in kaart. Als alle Dorpsraad- 
  leden van Overdinkel akkoord zijn, kunnen Marcel en Tanja dit plan verder 
  uitwerken. 
22-10-2021  Gesprek met burgemeester over wat er leeft en speelt op het gebied van  
  veiligheid. Voorstel gesprek op 17-11-2021 om 14.00-15.00 uur. 
26-10-2021  Mail van Dick Grovenstein van HKL over de toekomst van het Aula-gebouw. Dit  
  gebouw staat niet op de gemeentelijke monumentenlijst. 
28-10-2021  Het gesprek met de burgemeester en de politie over het veiligheidsplan zal  
  plaatsvinden op 13 januari 2022. 
04-11-2021  Mail van Carll Sijpkes met de agendapunten voor de vergadering van vandaag. 
10-11-2021  Aanvraag subsidieformulier van OVO van Remco Vriesema ontvangen voor de 
  aanschaf van een ventilatie in het Verenigingsgebouw. Aan de Dorpsraad wordt een  
  bijdrage gevraagd van € 1.000,00 
                     Verzoek is goedgekeurd voor het gevraagde bedrag 
10-11-2021  Mail van HKL de heer D. Grovenstein over het feit, dat een verzoek bij het College  
  van B&W wordt ingediend om de Aula in Overdinkel op de gemeentelijke  
  monumentenlijst te plaatsen. 
 
 
4. Anja Prins heeft namens de gemeente een update gegeven m.b.t. de Geurmij 
 
Anja heeft een situatieschets verstrekt ter informatie (indien er behoefte aan een exemplaar is zal 
ik deze scannen en per mail verstrekken) 
 
De kavels zullen verplicht worden afgenomen en de percelen zullen gebruikt gaan worden voor 
het plaatsen van rijtjeswoningen (alleen laagbouw) Er is een offerte voor het bouwrijp maken, de 
aannemer zal starten medio januari 2022. 
Planning:  
Jan werken aan de infrastructuur 
Juli bouwrijp maken 
De kavels gaan gefaseerd in de verkoop; eerst de omwonenden informeren daarna aan de slag. 
Anja geeft aan dat men op schema ligt. De prijzen voor de kavels zijn conform marktwaarde 
vastgesteld en het is mogelijk diverse soorten woningen te bouwen 
Carll geeft aan dat de starters ook nu weer geen kans maken 
Anja: niet hier maar er wordt wel gebouwd voor starters, want ergens anders is wel aan begonnen 
aan de realisatie van zes starterswoningen. Er zullen ook meer projecten worden gerealiseerd om 
doorstroming te bevorderen. We worden van deze resultaten op de hoogte gehouden. 
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5: Jaarplan 2022 
 
Hans: 2020-2025 welke punten op de agenda? 
Ben, Tanja en Hans hebben hier al over nagedacht. 
 
Ben: heeft al een statement opgesteld en wil dit rondsturen als er belangstelling voor is. Hij vindt 
dat we niet zichtbaar genoeg zijn, we moeten meer contact maken. Dit zou kunnen middels 1x per 
jaar een openbare, goed kenbaar gemaakte vergadering te houden waarin aangebrachte thema’s 
kunnen worden besproken. 
Ben stelt voor, dat alle leden voor de volgende Dorpsraadvergadering een lijstje maken van de te 
bespreken punten voor dit jaarplan. We kunnen een hoop willen, maar het moet wel uitvoerbaar 
blijven. De te bespreken punten kunnen dan naar Ben gestuurd worden en Ben en Hans kijken 
dan samen welke punten in 2022 in de Dorpsraad besproken moeten worden. 
Als voorbeeld geeft Ben het thema zorg en gezondheid. 
Anja: zie gebiedsvisie! Per thema zaken uitzoeken en deze bespreken/uitdiepen. En aansluitend 
hierover een thema-bijeenkomst houden 
 
 
 
6/9. Smokkelpad/Ommetje vijver Tiekenveenweg 
 
Beide openingen zijn niet doorgegaan i.v.m. corona. De nieuwe geplande datum staat op 
donderdag, 25 november 2021. Hiervoor zullen ook de mensen van Bruisend Overdinkel en de 
buurtbewoners worden uitgenodigd. Bij de opening van het Smokkelpad 1813 zullen ook 
vertegenwoordigers vanuit Gronau aanwezig zijn. 
Aanwezig namens de gemeente bij het openen van: 

- Smokkelpad; Wethouder Nijhuis (gemeente Losser), Burgemeester Doekotte  (Gronau) 
- Ommetje Tiekenveenvijver; Wethouder Nijhuis 

Vanuit de Dorpsraad gaan 3 mensen naar deze opening: Tanja, Hans en Ben. 
 
 
 
7. Sociaal Media 
 
Marcel: Tanja heeft het opgepakt, er is een FB account aangemaakt en een Instagram en Twitter 
account. Ook is er een apart mailaccount aangemaakt los van het reguliere account. 
De bedoeling is om op de voorpagina van de site veel zichtbaar te maken. Nu is de site nog in een 
testfase. 
Anja: Wellicht is voor FB een bedrijfsaccount beter werkbaar i.v.m. het simpeler verspreiden van 
berichten. Hier wordt naar gekeken. 
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8. Gezondheidscentrum 
 
Marco Bergsma en Jos in het Veld van het nieuwe gezondheidscentrum nodigen alle leden van de 
Dorpsraad uit om onder genot van een kop koffie of thee de vorderingen te komen bekijken op  
4 november 2021 om 19.00 uur. De Dorpsraad gaat met circa 7 personen naar deze bijeenkomst 
toe. 
 
Hans: vorige week een bezoek gebracht aan het te realiseren centrum, het begint vorm te krijgen 
en ziet er mooi uit. Wie het centrum gaan ‘bevolken’ wordt op een later tijdstip bekendgemaakt, 
wordt dus vervolgd. Er is in ieder geval voldoende ruimte om plaats te bieden aan diverse 
therapieën zoals fysiotherapie en eventueel alternatieve geneeswijzen. 
Er wordt gestreefd naar een opening medio januari 2022 
 
 
 
10. Pak an Pak over 
 
Hans: we moeten proberen mensen uit het dorp te enthousiasmeren en ze aanmoedigen met 
ideeën te komen.  
 
Op dit moment lopen er drie projecten: 

1. Insectenhotels 
Mogelijke locaties: Bij het zonnepark; Tiekenveenvijver; hoek Dubbeleweg/Kerkhofweg. De bal ligt 
momenteel bij de initiatiefnemer 

2. Mountainbike trial; te realiseren op de gesaneerde oude vuilnisbelt 
Hans: na half jaar nog geen steek verder, wel met verschillende beleidsmakers contact gehad 
maar niemand doet iets. 
Anja: het ligt nu op de regietafel! 

3. Pumptrackbaan 
Hans: heeft zichzelf uitgenodigd om samen met de twee dames het gesprek mee te voeren bij de 
gemeente Losser afgelopen maandag. Er worden diverse locaties uitgezocht eventueel in 
samenwerking met de voetbalclubs; een goede optie is dit te realiseren samen met de 
fietscrossbaan.  
Alma: de dames hadden toch de opdracht om levensvatbaarheid te onderzoeken? 
Hans: dat hebben ze gedaan, ze geven op als voorbeeld voor Overdinkel de reeds aangelegde 
baan in Veenoord in Drenthe. Dit zou als blauwdruk kunnen dienen voor Overdinkel (zie internet 
voor verdere info inz. realisatie baan Veenoord) .  
Op 29 november 2021 is er een volgende afspraak met de beide dames met Hans en Tanja. 
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11. Vrijheid 75 jaar 
 
Tanja: er zijn drie basisscholen, deze zijn benaderd om deel te nemen aan een wandeling op  
05 mei 2022.  

 Er zullen paaltjes met QR codes worden neergezet waarop info m.b.t. de invloed van de 2e 
wereldoorlog op Twente in het algemeen en deze gebieden in het bijzonder. 

 Het verzoek aan Sietse Smit om verhalen in te spreken 

 Het realiseren van een 2e w.o. app 

 Het laten vervaardigen van smokkelkoffers voor scholieren 
 

Dit item zal verder worden uitgewerkt/besproken tijdens de vergadering medio januari 2022. 
Hans vraagt Irma Torn om de plaats van Riet Westerbaan in te nemen en zij gaat akkoord. 
 
        
12. Ruenbergerbeek 
  
De oeverwallen en het groen zullen worden aangepast. Hans en Ben hebben de info dag bezocht 
en hebben overleg gehad over de ingetekende struinpaden. 
Ben gaat uitzoeken of er de mogelijkheid bestaat om deze op elkaar te laten aansluiten. 
 
 
13. Ouderenbijeenkomst 
 
Anja: de veroudering neemt toe en dit gaat zich uiten in 

- Grotere zorgvraag 
- Woningaanpassingen 
- Investering in preventie m.b.t. gezondheidsproblemen, met name wil Menzis hierin 

investeren 
- Val preventie; er is een vrijwilligerstraining om ouderen te leren vallen zodat de kans op 

ernstige kwetsuren wordt beperkt 
- Brandpreventie; er is nog te weinig aandacht voor dit punt terwijl dit veel ellende kan 

voorkomen 
De planning is deze items uit te rollen tegen het einde van november 2021, dit is nu nog niet 
mogelijk i.v.m. corona  uitgesteld naar februari 2022. KBO en de dorpsraad ook laten participeren,  
wellicht in een feestje. 
Mieke: er is al een draaiboek voor een ouderenmiddag. Mieke Bouwhuis stuurt het oude 
draaiboek naar Hans. 
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14. Overleg OCO Ondernemers Club Overdinkel 
 
Er bestaan in Overdinkel allerlei clubjes en verenigingen, die door middel van hulp van vrijwilligers 
verschillende activiteiten ontplooien. Er kan bekeken worden of zij vrijwilligers van elkaar kunnen 
“lenen”. Voor wat betreft: Duurzaamheid: wat kunnen ondernemers met elkaar of afzonderlijk 
doen? 
De Aula voorziening behoort bij de basis van het dorp Overdinkel en Ben vindt, dat er een invulling 
aan het gebouw dient te worden gegeven. De aula zal op de gemeentelijke monumentenlijst 
komen te staan. Er dient een exploitatie op te komen, zoals bijvoorbeeld een smokkelmuseum. 
Wel dient rekening te worden gehouden met de onderhoudskosten. 
Carll neemt contact op met Paula Meijerink om de exploitatie te bespreken. 
 
 
 
14. Rondvraag 
 
Herman Spanjer: 
Herman informeert dat men voor de specialisatie van buurtbemiddeling (conflict met de buren) bij 
de politie in Losser terecht kan.  
Mieke Bouwhuis: 
Mieke deelt mee dat er zich in ’t Trefhuus in Overdinkel een IDO-punt (Informatie Digitale 
Overheid) bevindt. Ook wordt hier spreekuur gehouden. 
Anja Prins: 
Er zijn aanvragen bij de Gemeente Losser ontvangen voor: 

 de Assems aanhangwagen GT750 voor de visvereniging HSV VVLO 
 voor een duo-fiets voor de Zonnebloem in Overdinkel 

De laatste aanvraag is reeds goedgekeurd.  
De armoede in Overdinkel vertoont een dalende lijn. Dit jaar geeft de gemeente Losser weer 
Fashion cheques aan kinderen die bekend zijn bij de Voedselbank. 
De Gemeente Losser heeft een bon van Noordoost Twente aan elk huishouden (voor zowel 
huurders als huiseigenaren) uitgegeven ter waarde van € 80. Deze bonnen zijn een bepaalde 
periode geldig. 
Voor de energie armoede onder een bepaalde doelgroep wordt nog nagedacht over uit te geven 
voorwerpen. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 
 
Ben Huttenhuis: 
Hoe het is gesteld met de bouwval van de woning aan het Witte Zand (Heideveldweg). Hans zal 
bij de Gemeente Losser navragen. Er wordt nog steeds geen actie ondernomen. 
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15. Sluiting door de voorzitter 
 
Om 21.50 sluit Hans met dank aan alle aanwezigen de vergadering 
 
 Verslag van Alma Witte 
 
 
De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 08 dezember 2021 om 
19.30 uur in ’t Trefhuus. 
Vergeet niet om op uiterlijk 01december 2021 jullie agendapunten door te geven. 


