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Datum 13 oktober 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 Ben Huttenhuis, Carll Sijpkes, Tanja Eulderink, Frank Hengelman, Marcel Abels, Mieke Bouwhuis, Herman Spanjer, Anja Prins 
(wethouder), Riet Westerbaan 

Overige 
aanwezigen: 

Mevr. Sonja Scheffer – mevr. Martine ter Veld (beiden voor uitleg over Pumptrackbaan) . 

Afwezigen: Hans Fij (vakantie), Alma Witte (ziek) 

 

1. Opening door de voorzitter 
Om 19.30 uur opent Ben Huttenhuis de Dorpsraadvergadering in ‘t Trefhuus en heet alle 
aanwezigen welkom. Ben vervangt Hans Fij die met vakantie is. 
 
Als eerste krijgen de dames Martine ter Veld en Sonja Scheffer het woord en zij vertellen vol 
enthousiasme over een pumptrackbaan aan te leggen in Overdinkel. Beide dames raakten 
geïnspireerd om Overdinkel nog aantrekkelijker te maken door het uitvoeren van een (asfalt) 
pumptrackbaan geschikt voor een brede groep tieners. Een dergelijke baan is geschikt voor 
allerlei sportdoelen, zoals bmx-en, skeeleren, skateboarden, (stunt)steppen, mountainbiken, 
noem maar op. Tevens hebben de dames al een locatie voor deze baan in gedachten en dit is 
de ruimte naast de Pax Christi school met het oude gebouw van de gemeente. Ben geeft aan, 
dat er ook andere projecten zijn aangedragen, zoals een fietscrossbaan op de oude 
vuilnisbelt. Anja vertelt dat er momenteel een onderzoek wordt uitgevoerd naar speel-
voorzieningen in de gemeente. Volgens Marcel zou er ook gekeken kunnen worden naar een 
plek op het sportpark, hier komen al veel kinderen om te sporten en past het misschien beter. 
De dames vertellen verder, dat zij al een en ander op internet (via facebook) hebben geplaatst 
en dat er binnenkort een artikel hierover in Tubantia verschijnt. 
Afgesproken wordt dat beide dames bekijken wat het gebruik is bij bestaande banen. 
Bovendien sturen zij hun presentatie naar de gemeente Losser t.a.v. Marco Klein Poelhuis en 
Fundament. Met hen zal verder overleg plaatsvinden. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt behandeld zoals door Carll per mail verzonden op 7 oktober jl.  
 
3. Notulen vorige Dorpsraadvergadering van 8 september 2021 
Deze notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen aanvaard. 
 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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4. Post 
Inkomende post: 
14-09-2021  Mail van 2 dames uit Overdinkel over een pumptrackbaan – idee voor Overdinkel. 
14-09-2021  Aanvraagformulier voor subsidie van de visvereniging HSV VVLO ontvangen. 
18-09-2021  Ter info belanghebbenden: verslag notulen Dorpsvergadering van 08-09-2021 +  
                     aangepaste checklist actiepunten van 08-09-2021. 
18-09-2021  Aan leden Dorpsraad: een nieuwe lijst ter goedkeuring met alle actiepunten in  
                     behandeling bij de Dorpsraad. Ter bespreking in de volgende vergadering. 
23-09-2021  Mail van Wesley Elfers betr. 12+kamp JMZ Go! zoekt jonge mantelzorgers voor  
                     16 en 17 oktober 2021. 
28-09-2021  Mail van Hans Snoek over het hardrijden in de Hoofdstraat. Hij is niet tevreden over 
                     het antwoord van de politie. 
28-09-2021  Reacties via app. van Dorpsraadleden op het aanvraagformulier van de vis- 
                     vereniging. Wel een bijdrage, maar niet zo hoog als gevraagd. 
30-09-2021  Uitnodiging Gezondheidscentrum voor de Dorpsraad om vorderingen te bekijken op 
                     04-11-2021 om 19.00 uur. 
04-10-2021  Gesprek met burgemeester over veiligheid. Datum nader te bepalen. 
04-10-2021  Verzoek van Antoon Nijland om een bijeenkomst te beleggen om over de stand van  
                     zaken betr. zon- en windenergie te praten. Bijeenkomst op 12-10-2021 om 19.30 uur. 
04-10-2021  Mail van Marion Unland met bijlage: Gebruik CTB in dorps- en buurthuizen (Corona 
                    Toegangsbewijs). 
07-10-2021  Van communicatie Losser: Persbericht intentieovereenkomst voor oprichting  
                     groengasbedrijf in Noordoost Twente. 
07-10-2021  Mail van OCO aan Dorpsraadleden: uitnodiging overleg voor volgende bestuurs- 
                     vergadering van OCO op 01-11-2021 om 20.30 uur. 
07-10-2021  Mail van Chantal Sepp/gemeente Losser over gratis struikenactie van Groene Loper 
                     Losser-Oldenzaal. 
13-10-2021  Mail van Chantal Sepp: info in digitale versie van de presentatieborden die Kronos  
                     gebruikt heeft voor de radenbijeenkomsten met Bad Bentheim en Gronau + info 
                     banners die aan het hek bij het park hangen. 
 
5. Pumptrackbaan 
Zie het begin van dit verslag over dit onderwerp. 
 
6. Omgevingsvisie gemeente Losser 2035 (Project van Hans, Carll, Alma en Ben). 
De vergadering van de heer G. Kwekkeboom en mevr. M. Wijnberg over de omgevingsvisie is 
door Hans en Ben op 22 september bezocht. De Dorpsraden dienen ook hun licht over de 
omgevingsvisie te laten schijnen. Er wordt aangegeven dat een verbintenis tussen de dorpen heel 
belangrijk is, dit kan door bijvoorbeeld te bekijken of alle wandel- en fietspaden op elkaar 
aansluiten. Ook is aandacht gevraagd voor de loop van een eventuele Noordtak van het spoor 
(goederenvervoer). Dit kan voor een knip in het landschap en de verbinding zorgen. 
Ben en Hans hebben gepleit voor het behoud van karakteristieke gebouwen, zoals de aula, de 
muziekkoepel en de kerken. 
 



 
 
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 

 
 

       - 3 – 
 
De boerenbedrijven krijgen het steeds moeilijker, zij moeten voldoende ruimte krijgen om hun 
bedrijven om te vormen. Een leefbaar en een sterk economisch platteland bepaalt de uitstraling 
van het buitengebied. Er dient een onderling samenspel met alles plaats te vinden. 
 
7. Energietransitie (voorlichting/uitleg door gemeente op 12 oktober 2021 
Naar deze bijeenkomst zijn Alma, Carll en Ben geweest. 
Met betrekking tot de huurwoningen dient Domijn bij de voorlichting betrokken te worden. Er is 
ingebracht om voor 2 benaderingen te kiezen: 
1. Top-down, indeling van wijken naar leeftijd en karakteristieken. Hiervoor bepalen wat daar 
nodig is, zoals dubbel glas, muurisolatie enz. 
2. Bottom-up. Wat kan er nu direct al gebeuren?  De gemeente zou ook zelf iets moeten 
aanbieden zoals concrete voorstellen voor bepaalde wijken. Misschien kan de gemeente met 
behulp van andere overheden leningen verstrekken of garanderen. 
 
8. Zonnepark Drielandweg (voorlichting/uitleg door gemeente op 12 oktober 2021 
Alma is bij alle overleggen aanwezig geweest, maar kan helaas nu door ziekte geen verslag doen. 
Er is veel kritiek van de Dorpsraad geweest. Zonnepanelen voor inkoopsprijs leveren is niet 
gelukt. De verdeling van zonnepanelen onder de scholen dient gelijkwaardig te zijn, in ieder geval 
moeten de voordelen niet voor één school zijn. We verwachten van de gemeente een uitwerking 
van dit onderdeel. De mogelijkheid voor 10% participatie door de bevolking verloopt zeer stroef. 
De gemeente is vol in overleg met Kronos om de zaak vlot te trekken. Het restant van het budget 
voor landelijke inpassing is nog niet bekend, dit omdat o.a. de omgeving rond het drielandenpunt 
nog niet gerealiseerd is. Gedurende het traject dienen we beter op de hoogte te worden 
gehouden. Antoon Nijland van de gemeente losser is volop bezig met de openstaande punten. 
 
9. Werkwijze binnengekomen aanvragen voor een bijdrage van de Dorpsraad en  
    behandelen actuele aanvragen 
Via de app. de budgetaanvragen bespreken werkt niet goed. De aanvragen dienen in één keer 
tijdens de eerst volgende Dorpsraadvergadering te worden besproken. Voor de visvereniging is nu 
een budget aangegeven van € 750. In ’t Trefhuus komt een nieuwe AED. Hiervoor heeft de 
Dorpsraad € 500 vrijgegeven + een maximale jaarlijkse bijdrage van € 500. 
 
10. Uitnodigingen opening ommetje Tiekenveen/Smokkelpad op donderdag, 25-11-2021 
Vanuit de Dorpsraad gaan 3 mensen naar deze opening: Tanja, Hans en Ben. 
 
11. Uitnodigingen voor bezichtigen van het gezondheidscentrum op donderdag, 04-11-2021 
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. 
 
12. Gedachten uitwisselen om meer naar buiten te treden via Facebook 
We zullen als Dorpsraad meer mensen moeten bereiken via sociale media zoals Facebook, 
Twitter en Instagram om meer zichtbaar te zijn in de samenleving. 
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Marcel zal een en ander uitwerken en een voorstel maken wat en wanneer we gegevens op deze 
media gaan vermelden. Marcel bespreekt zijn voorstellen met Tanja. Hun concept zal in de 
volgende vergadering besproken worden. Jos Klein Robbenhaar (websitebeheerder) zal door Carll 
uitgenodigd worden voor de volgende vergadering. Website en alle sociale media moeten 
uiteraard met elkaar samenwerken. 
 
13. Ideeën voor een jaarplan 2022 (dit behandelen in de vergadering van november) 
Voor de Dorpsraadvergadering in november 2021 wordt aan alle leden gevraagd om over de 
thema’s in het meerjarenplan iets uit te werken voor 2022. We kunnen dit gezamenlijk bespreken 
en later uitwerken tot één jaarplan voor 2022. Het nieuwe jaarplan wordt dan onze leidraad. 
 
14. Actiepuntenlijst / lijst met punten ter behandeling in de Dorpsraad 
De behandelingslijst van de Dorpsraad zal Riet uitbreiden met de startdatum. 
 
De vorming van een AED-stichting komt moeilijk van de grond (o.a. door Corona). Om de zaak te 
bespoedigen hebben we besloten dat Frank, Carll gaat meehelpen. 
       - 4 - 
Punt 2: buslijn 64 kan van de lijst verwijderd worden, want buslijn 64 verdwijnt (nog) niet. 
 
15. Rondvraag 
Tanja Eulderink: 
Alle leden van de Dorpsraad hebben de Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedings-
organisaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs (CTB) ontvangen. In 
deze handreiking wordt uiteengezet, hoe het CTB gebruikt moet worden. Dit dient nageleefd te 
moeten worden. 
 
Carll Sijpkes: 
Rene Weggen van Bruisend Overdinkel heeft aan Carll een eps.-bestand gevraagd van het logo 
van de Dorpsraad. Riet zal Rene een bestand toesturen. 
  
Herman Spanjer: 
Herman deelt mee, dat er een nieuwe wijkagent in Losser is aangesteld. Zijn naam is: Orhan 
Jabul. 
 
Anja Prins: 
1. De gebakjesactie in verband met de actie ‘een tegen eenzaamheid’, gehouden in de week  
 van 30 september t/m 7 oktober 2021 was zeer geslaagd. 
2. De overlast in de buurt (Overdinkel) zal door de politie worden aangepakt. 
3. Voor het vaccinatieprogramma in ’t Trefhuus voor 14-40 jarigen was een grote opkomst.  
 Afgelopen zaterdag kon een tweede prik en ook nog een eerste prik worden gehaald. 
4. Speciale aandacht voor huiselijk geweld op 25 november 2021. Op deze dag zullen  
 dorpshuizen oranje worden verlicht, zo ook ’t Trefhuus. 
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5. De gemeente heeft een gesprek gevoerd met de school “Het Kompas”. De verkeers- 

onveiligheid op het plein, de voorrangssituatie en de loempiatent waren thema’s. Hoe dient 
dit te worden aangepast. 

 
In verband met de uitnodiging van OCO voor hun bestuursvergadering aan de Dorpsraadleden 
wordt afgesproken, dat Carll, Anja en Ben hier naar toe zullen gaan op 1 november 2021 om 
20.30 uur. 
 
16. Sluiting door de voorzitter 
Om 21.45 uur sluit Ben met dank aan alle aanwezigen de vergadering. 
 
 
Verslag van Riet Westerbaan 
 
 
De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 10 november 2021 om 
19.30 uur in ’t Trefhuus. 
Vergeet niet om op uiterlijk 3 november 2021 jullie agendapunten door te geven. 


