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Datum 09 maart 2022 
Plaats Vergaderlocatie: Trefhuus 
Leden Hans Fij - voorzitter 

Carll Sijpkes - secretaris 
Frank Hengelman - penningmeester 
Alma Witte-de Jong - 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 Tanja Eulderink, Hans Fij, Alma Witte, Irma Torn, Gerard Kwekkeboom, Herman Spanjer,  

Anja Prins (wethouder), Frank Hengelman, Carll Sipkes 
Overige 
aanwezigen: 

 
Afwezigen: Ben Huttenhuis, Marcel Abel 

 
 
1.Opening door de voorzitter 
 
Om 19.30 uur opent Hans Fij de Dorpsraadvergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
 
3.Notulen vorige Dorpsraadvergadering van 09.02.2022 
 
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen op deze notulen en ze worden dan ook aanvaard. 
 
4: Inloop bezoekers 
 
Er wordt duidelijk gesteld dat we onzichtbaar zijn, wellicht kan het helpen als we de vergaderingen 
aankondigen in De week van Losser. Een éénmalige flyer gemaakt door Fundament met daarin 
vermeld de komende activiteiten in het Trefhuus om mensen beter te informeren. 
 
 
5. Voortgang besprekingen zonnepark 
 
Anja: Met Kronos zijn we in gesprek over de voortgang van de obligatieconstructie, maar Losser 
staat hier tot op heden niet positief tegenover. Er zullen binnenkort weer gesprekken gaan volgen 
met beide partijen. 
Vraag van Ben: zonnepanelen Pax Christi gaan niet door, wat dan wel? 
Anja: dit was een losstaande actie, deze gaat niet door. Nu is de vraag hoe de eventuele 
obligaties verdeeld gaan worden, welke uitkeringsvormen etc. Nu nog heel erg vaag. Een vraag 
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over de huidige energiearmoede (de uitkering van 200 euro); dit werkt in de praktijk niet. Om in 
aanmerking te komen zijn er teveel haken en ogen. 
 
 
6. Pumptrackbaan 
 
Er is een offerte gemaakt, kosten € 125.000,00 Er is onlangs een gesprek geweest met de twee 
initiatiefneemsters; zij moeten nog in actie komen om de diverse vragen die zijn gesteld door de 
dorpsraad en de Gemeente Losser te beantwoorden. Is nog niet gebeurd. Er wordt een 
intentieverklaring opgesteld (deze is inmiddels door Hans ondertekend) 
Er moet nog naar zoveel zaken gekeken worden zoals haalbaarheid, animo t.o.v. de hoge kosten 
etc. De locatie die de dames aangegeven hebben als mogelijkheid aan de Hoofdstraat naast de 
aula is om meerdere redenen afgekeurd. Er moet dus gezocht gaan worden naar een andere 
locatie; het sportpark is hierbij met voorkeur genoemd. 
 
 
7. Mountain bike trial 
 
Er wordt gesproken over een single track route om Overdinkel heen. Dit is met Gert besproken en 
hij gaat een route intekenen. De uitkomst hiervan wordt de volgende vergadering besproken.  
 
 
8. Gebiedsagenda 
 
Gerard: het is een afgerond proces, het doel was een gebiedsagenda op te stellen en deze te 
accorderen. Daarop kunnen de volgende jaren gerichte acties volgen.  
Bijv. de thuiszorg werkt al, dus geen nieuwe acties op dit punt noodzakelijk. Diverse concrete 
acties zijn inmiddels in gang gezet en het is de bedoeling in de toekomst nieuwe acties hieraan 
toe te voegen. 
Hans: het is dus niet statisch, maar wie doet er mee 
Anja: door en voor de samenleving, er gaan stappen worden gemaakt maar niet zozeer specifiek 
benoemd, maar wel gericht op specifieke doelgroepen. Een vervolg op de positieve flow en 
commitment. 
Gerard: we zijn in gesprek met de politie etc. 
Anja: er lopen al meerdere zaken en deze lopen ook door, het stopt niet. En deze zijn positief 
ontvangen door de raad .Er volgt een participatie overleg (samenwerking en overleg) m.b.t. 
diverse punten die van belang zijn  
 
 
9. AED 
 
Carll: de nieuwe AED’s  hangen, het heeft lang geduurd maar het is complexer dan gedacht. En 
de AED zelf is complex i.v.m. de vele gebruiksmogelijkheden; er is bijv. een kind modus. Het 
gebruik van de AED moet worden voorzien van een simpele code zodat deze doeltreffend 24/7 te 
gebruiken zijn. Er is animo voor de cursussen voor gebruik en voor cursussen EHBO. Philips geeft 
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deze cursus m.b.t. gebruik AED zelf ook, ze hebben hiervoor gelden ter beschikking gesteld. De 
dekkingsgraad in Overdinkel is hoog, dus scoort heel goed. 
De AED’s die inpandig (vb. bedrijf) zijn opgehangen zijn niet te bereiken als het bedrijf gesloten is. 
Hiervoor zou een oplossing moeten worden gezocht zodat het hulpmiddel continue te bereiken en 
te gebruiken is. 
Er wordt een nieuwe stichting opgezet voor de vier werkende AED’s en in deze stichting nemen 
plaats gekwalificeerde EHBO’ers aangesloten bij Hartstichting Nederland.  
 
De leden maken Carll een groot compliment voor zijn onvermoeibare inzet voor een zo belangrijke 
toevoeging aan de veiligheid en gezondheid van Overdinkel en de Overdinkelaars. 
 
10. Honden uitloopveld 
 
Het uitloopveld zal worden aangelegd in Glane, aan de Glanergrensweg het voormalig GSV. 
Eventuele aanvullende informatie zal na realisatie worden verstrekt. 
 
11. Verkoop sociale huurwoningen Domijn aan de Kerkhofweg 
 
Carll: verkoop van de huurwoningen hoe staat dit ervoor, Domijn is langs geweest bij bewoners 
Anja: heeft het nagevraagd, deze zijn recent toegevoegd aan de verkoop, de huidige bewoners 
hebben een brief ontvangen. Er is sprake van een transitieslag, er is veel behoefte aan woningen 
voor 1- of 2-persoons huishoudens dus gaat er ook gebouwd worden aan huizen net boven de 
huurgrens. 
Carll: er zijn in de Julianastraat al 14 huurwoningen verdwenen 
Anja: er zijn juist meer huurwoningen, maar er wordt gesproken met Domijn over wat de 
toekomstplannen zijn. Bijvoorbeeld m.b.t.  de duurzaamheid van woningen; er is in Enschede een 
duurzaamheidsopgave opgezet door meer in blokken te isoleren. De woningen per wijk van het 
gas af indien mogelijk, en concentreren op de verkoop van huizen met een label B energie. 
 
 
12. Actielijst / jaarplan 
 
Status activiteiten doorgeven 
 
Carll gaat als aanspreekpunt fungeren voor Fundament en de vervanger van Mieke zal niet elke 
vergadering gaan bijwonen. 
Hans: met Ben wil ik in mei een avond organiseren, vragen om input ook van de verschillende 
organisaties. En er spelen nu twee dingen: 

1. Opening ommetje Tiekerveenvijver 
2. Opening smokkel pad samen met Gronau 

Op FB wordt vermeld de gelegenheid om het gezondheidscentrum te bekijken op zaterdag  
09 april a.s. tussen 10.00 – 16.00 uur 
Carll: de huidige stand van zaken m.b.t. Kompass/Brede School fusie 
Anja: verantwoordelijkheid is bij het bestuur van de scholen. Er is overleg met de ouders. De koers 
richt zich op de lange termijn. 
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13. Rondvraag 
 
Tanja: Giro 555, gaan we vanuit de dorpsraad iets doneren. 
Carll: dit is niets voor de dorpsraad en dit wordt als zodanig gesteund door andere leden. Dit is 
iets wat ieder persoonlijk invulling kan geven.  
Anja: Ook niet vanuit de gemeente, dit is niet passend. 
Anja: de ouderenbijeenkomst willen we laten doorgaan in samenspraak met Fundament, het 
streven is deze eind mei a.s. te gaan houden. Veel initiatieven hebben geen doorgang kunnen 
vinden, wellicht is dit op een later tijdstip te realiseren. 
Anja: Geurmij, er is een loting gedaan en na een discussie met de raad is aangegeven dat de 
eigen inwoners voorrang zouden moeten hebben. Voor de 19 kavels van de Geurmij zijn er 23 
meldingen, er zijn 14/15 meldingen uit Losser en verder op 1 na allen uit Overdinkel. De 
voorwaarde is zelfbewoning. Voor het aantal vervolgtrajecten is het streven voor de 
zomervakantie alles in gang te hebben gezet, dus het loopt volgens plan. 
M.b.t. Geurmij is er opgemerkt dat er geen speelveld is gerealiseerd. Anja zal dit onderzoeken. 
Anja: m.b.t. betere info voorziening zal er een zorgkrant worden opgezet 
Carll: hoe staat het met het nog te houden etentje met Mieke, Riet en Anja? Dit gaat binnenkort 
plaatsvinden. 
 
 
13. Sluiting door de voorzitter 
 
Om 21.45 sluit Hans met dank aan alle aanwezigen deze vergadering 
 
 Verslag van Alma Witte-de Jong 
 
De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 13 april 2022  
om 19.30 uur. Vergeet niet om op uiterlijk 06 april 2022 jullie agendapunten door te geven. 


