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Datum 12 januari 2022 
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 
Irma Torn - bestuurslid 

Vertegenwoor- 
diging en advies  

In onderhandeling - (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, Tanja Eulderink, Hans Fij, Alma Witte, Irma Torn, Herman Spanjer,  
Anja Prins (wethouder), Frank Hengelman,  

Overige 
aanwezigen: 

Gerard Kwekkeboom gemeente Losser 

Afwezigen: Carll Sijpkes 

 

 
1.Opening door de voorzitter 
 
Om 19.30 uur opent Hans Fij de Dorpsraadvergadering digitaal via de stream en heet alle 
aanwezigen welkom. Hans wenst de dorpsraad een succesvol 2022 toe. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Aan de agenda worden toegevoegd WBTR regeling + actielijst. 
 
3.Notulen vorige Dorpsraadvergadering van 08 december 2021 
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen op deze notulen en ze worden dan ook aanvaard. 
 
4.Inkomende post 
17.12.2021 Dick Grovenstein - Aula (doorgestuurd) 
18.12.2021 Marion Unland - Omgevingsvisie (Doorgestuurd) 
23.12.2021 R.J.G Swennenhuis - Aansluiting Gemeente Losser en dorpsraden met OVKK 
06.01.2022 - Marion Unland - Stimuleringsfonds Regeling VSB (Doorgestuurd) 
 
Meerdere mails met betrekking tot buslijn 64 met mevr Lies Ter Haar, deze zijn afgehandeld door 
Carll en Hans. 
 
5. Gebiedsvisie (Gerard Kwekkeboom) 
De huidige stand van zaken voor wat betreft wordt gepresenteerd door Gerard Kwekkeboom. Er 
zijn aan aantal actiepunten vastgesteld, een overzicht dat Gerard gaat verstrekken aan de leden. 
Er is gekeken naar de sterkten en zwaktes en een kernkompas opgesteld waarin gegevens 
worden verzameld voor de Gemeente Losser.  
 

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 



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

 

      
  

2 
 

Dit heeft geresulteerd in zes thema’s te weten: 
1. Recreatie/toerisme/economie 
2. Werk/inkomen 
3. Openbare orde/veiligheid 
4. Gezondheid 
5. Wonen/voorzieningen 
6. Samenwerking/organisatie 

 
De presentatie wordt aan ons opgestuurd 
 
Zowel Anja Prins als Gerard Kwekkeboom hebben het jaarplan 2022 van de Dorpsraad bekeken. 
Relevante punten worden opgenomen in de gebiedsvisie. 
 
5. Buslijn 64 
Anja: voor wat betreft het aanpassen van de buslijnen in de toekomst worden er op korte termijn 
geen definitieve besluiten genomen.  
Marcel: Actie is vervoersbewegingen opvragen en een advies naar het college opstellen met het 
verzoek het openbaar vervoer in Overdinkel op het huidige niveau te houden. 
Hans: n.a.v. een artikel in de Tubantia door Burgerforum hebben Hans en Marcel een gesprek 
gevoerd met BF om het standpunt van de Dorpsraad aangaande het ov in Overdinkel duidelijk te 
maken. 
Ben: wanneer is er een rapport vervoersbewegingen gereed 
Marcel: nog niet gereed 
Anja: op dit moment zijn de reisbewegingen niet representatief door huidige coronamaatregelen. 
Het levert geen goed beeld op maar wanneer dit kan zal het nadrukkelijk worden gemonitord. 
Dorpsraad standpunt: geen wijzigingen aan het ov, de bussen moeten behouden blijven zoals 
deze nu functioneren. 
 
 6. Woning Heideveldweg 
Hans: de gemeente Losser heeft contact gehad met de aannemer, niet met de eigenaar deze is 
niet te bereiken. De uitkomst is dat de eigenaar het eigendomsrecht heeft verloren na jaren 
stilstand. Het gebied valt onder bewind van de gemeente. 
Anja: het is een trieste situatie. Geen aannemer durfde dit nog aan, teveel problemen en een te 
groot risico te proberen dit pand nog af te bouwen. Nogmaals het is triest, maar het laten staan 
van het deels afgebouwde pand is niet in het algemeen belang. Het is al jaren onoplosbaar dus nu 
actie ondernemen. 
        
7. Hondenpoep 
Irma: er is veel overlast van hondenpoep in de perkjes en op de stoep, ook bij het Kulturhuus 
terwijl de prullenbakken dichtbij staan. Misschien is het een idee om zakjes op te hangen of 
stickers op de bakken te plakken, want het wordt wel onleefbaar op deze manier. 
Frank: dit is al vaker aan de orde geweest, het is een zaak van handhaven.  
Herman: er is te weinig menskracht om hier goed mee om te gaan 
Anja: zal binnen het gemeentelijk apparaat vragen deze plaatsen regelmatiger te reinigen, 
meldingen van overlast kunnen bij de gemeente worden gedaan. 
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8. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 
 
Ben heeft een aantal zaken uitgezocht waaraan wij dienen te voldoen. 

 Een schema opstellen van op- en aftreden van de bestuursleden. 

 Jaarlijks kascontrole uitvoeren. 

 Mogelijk aanpassen van de statuten en afsluiten aansprakelijkheidsverzekering. 

 De website moet ook worden geactualiseerd (leden van de dorpsraad) 
Ben: aanschaffen van een verzekering via Interpolis en een andere verzekering wordt onderzocht.  
Anja: verenigingen en stichtingen hebben vaak een collectieve verzekering. Ze neemt de vraag 
mee naar de raad. We kunnen ook vragen neerleggen per mail bij de Gem. Losser en eventueel 
een voorlichtingsbijeenkomst organiseren.  
Hans en Ben gaan verder met de acties benodigd voor de WBTR 
 
9. OVKK (Overijsselse Vereniging Krachtige Kernen) 
Hans: er is een flyer binnengekomen met het verzoek of wij ons daarbij willen aansluiten als 
Dorpsraad Overdinkel. Hierop is door alle leden positief gereageerd. 
 
10. Actielijst 
Een vraag aan Anja m.b.t. het zonnepark en het toeristisch aspect in het verlengde hiervan 
Anja: Kronos zou reageren, ze kwamen met een voorstel obligaties uit te geven voor 
omwonenden. De wethouders Jamie van Essen en Harry Nijhuis gaan in beraad. Als dit voorstel 
niet mogelijk is wordt de volgende stap een kort geding. 
Hans: we willen meepraten wat er gaat gebeuren, dus we moeten op de hoogte gehouden worden 
en erbij betrokken blijven. 
Ben: hoe zit het met het bedrag voor de inrichting (heuvel etc.), wat is de stand van zaken, wat is 
over. 
Anja: dit is nog in conceptfase; eerst schetsen maken en daarna deze plaatsen in een financiële 
vertaling. In een later stadium ook de omwonenden hierbij betrekken. 
 
Hans en Ben: inz actielijst; welke acties uit het jaarplan 2022 pakken we dit jaar op. Er wordt been 
overzichtje opgesteld wie er wat oppakt dit jaar. 
Anja: bijeenkomst voor ouderen m.b.t. wonen. Dit is nu fysiek niet mogelijk i.v.m. corona maar 
wellicht is een flyer/deur-tot-deur een optie. Nauw contact houden en in februari nieuw overleg. 
 
 
11. Rondvraag: 
 
Frank: geeft aan een financieel overzicht te maken  
Anja: m.b.t. dienstverleningsvisie is er in de voorjaarsnota € 80.000,00 vrijgemaakt. Hiervoor moet 
de actualiteit worden bijgehouden en tussentijds contact worden opgenomen. Bijv. de proef  
van het uitvoerings programma.  

- Wat is de uitkomst 
- Het werkt het programma 

Anja: werken met een mysteriegast om te kijken hoe er wordt gehandhaafd op het niet schenken 
van alcohol < 18 jaar 
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- Voorlichting m.b.t. de wettelijke regels 
- Werken met een testgast of er verbeterslagen zijn gemaakt 

Het plan wordt nu uitgewerkt 
Anja: Geurmij, de vervolgacties worden nu snel gecommuniceerd, de grondwerkzaamheden zijn 
inmiddels gestart. 
 
 
12. Sluiting door de voorzitter 
 
Om 21.30 sluit Hans met dank aan alle aanwezigen deze digitale vergadering 
 
 Verslag van Alma Witte 
 
De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 09 februari 2022  
om 19.30 uur in ’t Trefhuus. (ervan uitgaande dat het OMT geen nieuwe maatregelen 
afkondigt) 
Vergeet niet om op uiterlijk 02 februari 2022 jullie agendapunten door te geven. 


