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Datum 09 februari 2022 
Plaats Vergaderlocatie: Trefhuus 

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, Gerard Kwekkeboom, Herman Spanjer,  
Anja Prins (wethouder), Frank Hengelman, Evelien Fokkink Fundament. Helma Fokkink kerkenvisie, Stephan Kotter SKO 

Overige 
aanwezigen: 

 
Afwezigen: Carll Sijpkes 

 

 
1.Opening door de voorzitter 
 
Om 19.30 uur opent Hans Fij de Dorpsraadvergadering. 
 
2. Inkomende post 
 
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: Vaststellen van de agenda 
 
Er worden geen nieuwe agendapunten aangedragen. 
 
5. Presentatie kerkenvisie door Helma Fokkink 
 
Helma Fokkink presenteert, in opdracht van de gemeente, de Kerkenvisie voor de gemeente 
Losser. De presentatie is een PowerPoint presentatie, de definitieve versie is inmiddels verstrekt 
door Hans. 
Helma: Het OCW stel middelen beschikbaar, ¾ van de gemeenten heeft zich aangemeld. Het 
onderzoek omvat de vijf kerkdorpen en heeft als doel te onderzoeken welke alternatieve 
mogelijkheden er zijn voor de kerkgebouwen i.p.v. afbreken. Er worden/zijn kerken geplaatst op 
de gemeentelijke monumentenlijst. Dit is een regeling die wordt aangestuurd vanuit de 
gemeenten, zij geven aan welk gebouw hiervoor in aanmerking komt.  

                                                                                                 

Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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Ben: de gebouwen hebben in Overdinkel een sociale en maatschappelijke functie, zoals ook het 
kerk bos en de aula beeldbepalend zijn en een emotionele waarde hebben voor de inwoners van 
Overdinkel. 
Marcel: het doel is duidelijk maar wat is nu de volgende stap, dit wordt eenvoudiger te benoemen 
met de kerkenvisie maar komen alle zaken boven water zoals het geven van andere functies bijv. 
een multifunctionele. En is deze visie ook een basis voor een landelijke visie. De intentie is om 
zeker niet te slopen! 
Hans: de boodschap is duidelijk: in stand en goede staat houden. 
Anja: er moeten wel keuzes worden gemaakt wat de gemeente gaat financieren. 
Ben: de RK kerk zal moeten openstaan voor eventuele meerdere functies van de kerk. 
Marcel: hoe gaan we hiermee om en hoe gaan we dit aanpakken met name de bewustwording 
hiervan. 
Ben: er zijn in Overdinkel diverse geloofsgroeperingen. Kerkfondsen door geld van de inwoners 
van Overdinkel, dus wel behouden door het geld opgebracht door de mensen zelf. 
 
6. Afstemmen actielijst met jaarplan 
 
Ben: actielijst/jaarplan samenvoegen indelen in rubrieken maar wel het oorspronkelijke plan 
behouden. 
Hierin heeft Ben veel tijd gestoken, onze dank gaat uit naar hem hiervoor. 
De bedoeling is de maatschappelijke partners vanuit de gemeente uit te nodigen met de vragen 
‘wat leeft er bij de bevolking’ en welke plannen zijn er gemaakt door de stakeholders bijv. 
Fundament. Dus de thema’s behouden en aan de orde brengen bij de betrokken instanties. 
Anja: Fundament is al een gesprekspartner 
Hans: bijv. door het houden van een meedenkavond, maar is daar animo voor nodig 
Stephan: misschien een nieuwsitem waar de dorpsraad mee bezig is onder de aandacht brengen 
Anja: een digitale nieuwsbrief is ook een mogelijkheid 
Stephan: een link maken van Overdinkel naar het Trefhuus 
 
6. WBTR en UBO regeling 
 
Ben: er is overleg geweest met Marco Klein Poelhuis en de andere dorpsraden over  
dit onderwerp. Het budget om de huidige statuten te laten omzetten/aanpassen is te klein. Maar 
met de huidige statuten is het goed te doen. Voor vrijwilligersorganisaties heeft de gemeente 
Losser verzekeringen afgesloten die voldoende dekkend zijn om aan de voorwaarden van de 
WBTR regeling te voldoen. 
Hans: WBTR en UBO zijn nu klaar. 
 
7. Buslijn 64 
 
Hans: heeft contact gehad met de twee dames van BF samen met Marcel. De instandhouding van 
het huidige OV is het uitgangspunt. Er is een brief gestuurd aan het college waarin de zorg is 
uitgesproken over de instandhouding van het OV. 
Anja: heeft inmiddels een gesprek gevoerd met Glane; de lijn gaat niet veranderd worden, deze 
wordt niet doorgetrokken naar Glane. 
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8. 75 jaar vrijheid  
 
Tanja: vrijdag een gesprek gevoerd met twee dames m.b.t. de wandeling voor de kinderen en het 
smokkelkistje voor de kinderen. Ook is er geprobeerd een afspraak te maken met de 
schooldirectie maar dit laat nog wel een week of drie op zich wachten. 
Hans: de tijd wordt krap want er gaat nu eenmaal veel tijd zitten in het afstemmen van de verhalen 
op de kinderen. 
Evelien: ze biedt namens Stichting Fundament aan een educatiecoach in te zetten voor het 
opzetten van de verhalen. 
Hans: een afspraak gaat gemaakt worden met een educatiecoach 
 
9. Woning Heideveldweg 
 
Hans: het gebouw gaat afgebroken worden op kosten van de eigenaar. Jammer dat het zo moet 
gaan maar na 24 jaar is het over. 
Anja: er zijn genoeg argumenten om het af te breken, dit is geen besluit wat zonder goede 
onderbouwing wordt genomen. 
 
10. Rondvraag: 
 
Stephan: brengt het onderwerp AED in, dit heeft duidelijk prioriteit. Er hangt nog steeds geen AED 
in het Trefhuus terwijl deze wel is toegezegd. Hij is hierover zeer ontstemd en vindt dat deze nu 
zeer spoedig moet worden geplaatst.  
Frank: dit ligt niet bij de dorpsraad, ik ben bezig met het oprichten van een stichting. En Carll is 
verantwoordelijk voor het plaatsen van aid’s en hij is daar actief mee bezig. Neemt niet weg dat er 
zo snel mogelijk een aid geplaatst moet worden in/bij het Trefhuus. Hiervan kan 1/3 van de kosten 
voor rekening kunnen komen voor de dorpsraad. 
Stephan: activiteiten/veiligheid dorpsplein.  
Er is sprake van ellende, rotzooi, vernielingen, hangjeugd. Het Trefhuus moet een veilige 
omgeving zijn terwijl er nu regelmatig sprake is van drugsgebruik, vernielingen en ongure types. 
Alma: wellicht kunnen beveiligingscamera’s en sensorverlichting een afschrikwekkende werking 
hebben.  
Hans: stelt voor, samen met het bestuur van SKO, een brief naar het college op te stellen met het 
verzoek gericht in actie te komen om deze overlast aan te pakken. 
Anja: de verkeersveiligheid van het dorpsplein wordt nu aangepast. Er is ook overleg met de 
eigenaar van de loempiakraam om deze te verplaatsen, deze onderhandelingen zijn nog actueel. 
Anja: m.b.t. de Geurmeij, de verkoop start komende maandag, er zijn infopakketten voorhanden 
 
11. Sluiting door de voorzitter 
 
Om 21.45 sluit Hans met dank aan alle aanwezigen deze vergadering 
 
 Verslag van Alma Witte 
 
De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 09 maart 2022  
om 19.30 uur. Vergeet niet om op uiterlijk 02 maart 2022 jullie agendapunten door te geven. 


