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Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel

                                                                                         
Datum 08 december 2021
Plaats Vergaderlocatie: digitaal via stream
Leden Hans Fij - voorzitter

Carll Sijpkes - secretaris
Frank Hengelman - penningmeester
Alma Witte - notulist
Ben Huttenhuis - bestuurslid
Tanja Eulderink - bestuurslid
Marcel Abels - bestuurslid
Riet Westerbaan - 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, Mieke Bouwhuis, Herman Spanjer, Anja Prins (wethouder), Frank 

Hengelman, 
Overige 
aanwezigen:
Afwezigen: Marcel Abels, Riet Westerbaan

1.Opening door de voorzitter

Om 19.30 uur opent Hans Fij de Dorpsraadvergadering digitaal via de stream en heet alle 
aanwezigen welkom. 

Inkomende post

22.11.2021 4D project – dorpsraden binnen de gemeente Losser
24.11.2021 Info aula door Dick Grovenstein Historische Kring
30.11.2021 Afzegging gesprek met de burgemeester

Uitgaande post
Email aan mevrouw Wild van de gemeente Losser m.b.t. Heideveldweg 19.

2.Vaststellen van de agenda
Ben Huttenhuis zou graag aan de agenda willen toevoegen:
- aulafunctie moet behouden blijven 

3.Notulen vorige Dorpsraadvergadering van 10 november 2021 

Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen op deze notulen en ze worden dan ook aanvaard.
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4: Jaarplan 2022

Ben: niet van iedereen reactie gekregen, maar niet iedereen heeft het jaarplan ontvangen. Deze 
wordt alsnog opgestuurd. Hij merkt op dat we zichtbaarder moeten zijn; voorbeeld via onze FB 
pagina/soc. media /website
Hans: infoavond houden met stakeholders met gebiedsagenda als uitgangspunt. We moeten onze 
uitgangspunten en besluiten sterker naar voren brengen
Mieke: is van mening dat dit de goede weg is, merkt op bijeenkomsten wel te splitsen naar 
bewoners en stakeholders.
Anja: wellicht in combinatie met de ouderenbijeenkomst (eind jan/febr 2022)
Mieke: dit plan/draaiboek voor ouderenbijeenkomst ligt klaar; eventueel te voorzien van 
aanpassingen en/of aanvullingen
Ben: stelt de vraag of de dorpsraad al deze zaken wel aankan, dorpsraad bestaat uit vrijwilligers 
en er wordt wellicht teveel gevraagd. Daarom naar kernpunten zoeken en deze uitwerken.
Mieke: er worden sollicitatiegesprekken gehouden voor een nieuwe gebiedswerker 
(opbouwwerker Overdinkel) deze zal gaan deelnemen aan de vergaderingen.
Jeugdwerk jongeren: Ben geeft aan dat een goede plek om een jeugdhonk te creëren 
Zou de huidige plek van de huisarts Huitema kunnen zijn.
Anja: Fundament zal in gesprek gaan met jongeren en jongerenwerker, het pand is van Domein. 
Verkeer: Anja stelt dat dit item leeft en speelt dus agenderen! 
M.b.t. het OV kan de dorpsraad hierin een belangrijke rol spelen (op dit moment is er een afspraak 
gepland met Jan Nijhuis van de KBO, hieraan zullen deelnemen Hans en Marcel)

Hans: het jaarplan in concept houden en deze eerst naar de gemeente sturen
(NB een kopie van het jaarplan sluit ik bij dit verslag)

5. Sociaal Media

Tanja: wordt hard aan gewerkt, 1e post is gedaan, ook FB is te vinden
Hans: oude FB site laten afvoeren

6. Pak an Pak over

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.
Hans: Nog geen reactie van de initiatiefnemer, hij is er wel mee bezig en er zal een terugkoppeling 
volgen. 

2. Mountainbike trial; te realiseren op de gesaneerde oude vuilnisbelt

Deze gaat niet door i.v.m. onwerkbare ondergrond. Er kan geen goede baan aangelegd worden 
door de vervuilde laag eronder.
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3. Pumptrackbaantje

Anja: omdat de trial niet kan doorgaan is deze wellicht te combineren met de pumptrack
Hans: deze mogelijkheid is nog niet door gemeente aangedragen. Dit idee wordt in een volgend 
gesprek op tafel gelegd.
De dames die dit punt hebben aangedragen moeten op zoek gaan naar een aanvaardbare plaats 
om dit baantje te realiseren, wat het gaat kosten etc. 

4.  Dorpsradenoverleg

Er is met 5 dorpsraden van gedachten gewisseld over de ervaringen met Pak an – pak over. Bij de 
overige dorpsraden zijn nog geen ideeën binnengekomen. Ze zijn er niet zo mee bezig als onze 
dorpsraad.
Anja: Hierin moet ieder nog een eigen weg vinden, men moet nog wennen. In het kader van de 
participatie is het belangrijk dat er initiatieven komen vanuit de bevolking

7. Vrijheid 75 jaar

- Tanja, Irma, Riet en Hans hebben gesproken over te nemen acties.
- Sietse Smit is bereid gevonden verhalen in te spreken (podkast)
- Elke Roolvink van Tourist Info kijkt naar de Smokkelkoffers en komt daar bij Hans op terug.
- Historische Kring is benaderd inzake gebeurtenissen WOII, dit gaat de 15e december 

besproken worden

8. Bijpraten zonnepark wethouder
 
Anja: de gesprekken zijn nu een juridische fase in gegaan, er kan verder niets vrijgegeven worden 
m.b.t. de inhoud van deze gesprekken omdat ze nog niet zijn afgerond.
Binnen 1 a 2 weken worden deze gesprekken voortgezet. 

9. Rondvraag

Ben: n.a.v. opmerking aula; een aulavoorziening is nodig in Ovderdinkel
Anja: de aulavoorziening is in onderzoek bij de gemeente

Anja: een opmerking over de activiteitenlijst; een extra kolom om de actuele stand aan te geven 
(deze heb ik toegevoegd)

Anja: discussie testbeleid
Mogelijkheden zelftesten (deze worden steeds betrouwbaarder) of bij GGD
Ook beschikbaar voor scholen vanaf groep 6 en beschikbaar stellen voor inwoners met een 
minimum inkomen. 
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Anja: Armoedebeleid
Op 13.12 volgen de richtlijnen in deze van de VNG, vervolgacties komen eraan in het kader van 
het armoedebeleid
Fashionbonnen voor jongeren nu ook beschikbaar voor inwoners met een Menzis basispolis. Op 
deze actie is zeer positief gereageerd.
Voor de komende 5 jaar een gezamenlijke aanpak armoedebestrijding. Hierin gaan de 
gemeenten, Menzis en de GGD samenwerken.

Anja: Crematoria Twente:
Op 08 december a.s. is er een vergadering over de voorziening voor iedereen dichtbij. 
Anja: gemeentelijke taak of niet, de Gemeente Losser vindt het een gemeentelijke voorziening.
Elke gemeente moest een standpunt innemen en in meerderheid is besloten dat de voorziening 
blijft zoals deze is.

Anja: Centric
Dit programma (systeem voor gemeenten) staat onder grote druk maar de gemeente Losser zit er 
bovenop en volgt elke stap op de voet.

Anja: Voor de twee “ feestdagen” bogen is nog geen vergunning aangevraagd.

Carll: de kerstboom op het plein brandt nog steeds niet, geen stroom aanwezig. Er wordt contact 
opgenomen met verantwoordelijke ambtenaar.

Herman: er is een nieuwe jeugdagent aangesteld, mevrouw Nane Biemans

Anja: verkeersoverlast om en bij het Trefhuus
Er zijn gesprekken gevoerd met scholen m.b.t. verkeersonveiligheid. Met name vrachtwagens en 
postbezorgers kunnen overlast veroorzaken. 
Ook een voorbeeld van verkeersonveiligheid is dat aan de Hoofdstraat de parkeerplaats voorrang 
heeft. Een verkeerskundige gaat hiernaar kijken en de situatie zal worden aangepast. Met name 
het plaatsen van haaientanden zal duidelijkheid kunnen verschaffen.
Hans: het plaatsen van haaientanden maar ook de aanrijroute aanpassen zal de 
verkeersveiligheid bevorderen en zeker ook de route duidelijker aangeven.

Mieke: Het Trefhuus is gesloten zonder dit door te geven aan belanghebbenden zoals Fundament. 
Als dit soort besluiten niet goed wordt gecommuniceerd geeft dit (organisatorische) problemen. 
Het overleg moet beter.

Mieke: neemt afscheid van de dorpsraad en zegt dank. We zullen elkaar zeker nog zien en ik heb 
met veel plezier deelgenomen aan de dorpsraad. In januari volgt nog een afscheidsreceptie
Hans: dankt Mieke voor haar inzet al die jaren en haar altijd positieve instelling en goede ideeën
Anja: dankt Mieke als kernwethouder voor haar bijdragen al die jaren

10. Sluiting door de voorzitter

Om 21.50 sluit Hans met dank aan alle aanwezigen deze digitale vergadering



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

     

5

 Verslag van Alma Witte

De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 12 januari 2022 om 
19.30 uur in ’t Trefhuus.
Vergeet niet om op uiterlijk 05 januari 2022 jullie agendapunten door te geven.


