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Datum 13 april 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  

Wesley Elfers- (adviseur) Stichting Fundament  
Evelien Fokkink – (adviseur) Stichting Fundament 
Herman Spanjer - (adviseur) Wijkagent Overdinkel 
Marcel Visser -Vertegenwoordiger Ondernemers Club Overdinkel (OCO)  

Webmaster  Jos Klein Robbenhaar  
Aanwezig Hans Fij, Alma Witte, Irma Torn, Gerard Kwekkeboom (gemeente Losser), Herman Spanjer,  

Wesley Elfers (St. Fundament), Evelien (St. Fundament) Ben Huttenhuis, Marcel Abels, Carll Sipkes 
Overige 
aanwezigen: 

 
Afwezigen: Tanja, Frank 

 
 
1.Opening door de voorzitter 
 
Om 19.30 uur opent Hans Fij de Dorpsraadvergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt behandeld zoals door Carll per mail verzonden. 
 
3.Notulen vorige Dorpsraadvergadering van 13 april 2022 
 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op deze notulen en ze worden dan ook aanvaard. 
 
4: Inloop bezoekers 
 
Aanwezig zijn van Stichting Fundament Wesley Elfers en Evelien Fokkink. Wesley gaat Mieke Bouwhuis 
vervangen. Hij en Evelien Fokkink zijn onze contactpersonen zijn bij Fundament in samenspraak met Carll. 
 
Wesley Elfers heeft zich voornamelijk beziggehouden met ondersteuning van jonge mantelzorgers en heeft 
daarna de stap gezet naar Fundament. Daar houdt hij zich bezig met vele projecten waarbij zijn insteek is 
dat de relaties erg belangrijk zijn, met elkaar verbanden goed hebben. 
Evelien Fokkink is directeur van Stichting Fundament. Vanuit die rol zal ook zij contacten onderhouden met 
de Dorpsraad. 
 
Politieke belangstelling voor de dorpsraad 
 
Hans: heeft gesproken met de fractievoorzitter van Burgerforum, deze zet in op meer samenwerking met 
dorpsleden. 
Er is een afspraak gepland op 09 juni a.s. in het Trefhuus 
 

                                                                                                 
Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 



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

 

      
  

2 
 

 
5. Voortgang besprekingen zonnepark en energie transitie 
 
Gerard: heeft gesproken met Chantal Sepp, op dit moment is men nog volop in gesprek met Kronos. Een 
afspraak/uitkomst afdwingen is een mogelijkheid maar er wordt nu ingezet op een obligatie constructie. Op 
korte termijn wordt er uitsluitsel verwacht; geen rechtszaak derhalve. 
Ben: heeft gesproken met Chantal, er zullen op de Pax Christi school wel zonnepanelen worden geplaatst. 
En de € 800,00 per ha was een basisafspraak, hier wordt nog op teruggekomen. 
 
Ben: in Beuningen is een energietransitie gesprek geweest maar Ben heeft duidelijk aangegeven dat de 
situatie in Beuningen niet te vergelijken is met Overdinkel. 
Ook is de transitie zoals voorgesteld voor veel woningen in Overdinkel geen haalbare zaak! Een 
informatiebericht in de media is wellicht een te ondernemen actie. Ben wil een positieve houding 
handhaven, maar ziet wel veel dingen aankomen. 
 
 
6. Infoavond inwoners 17 mei a.s. 
 
Hans: Ben en Hans liepen al een tijdje met dit idee rond. Bruisend Overinkel heeft aangegeven mee te 
willen doen met de organisatie van een infoavond. De Dorpsraad en Bruisend Overdinkel hebben 
geconstateerd dat dit soort avonden hun waarde hebben voor verenigingen.  
Bruisend Overdinkel wil ingaan op de te organiseren activiteiten in 2022. 
De Dorpsraad wil aan de hand van het jaarplan laten zien waar ze mee bezig is en de inwoners oproepen 
met ideeën en wensen te komen. 
 
 
7. Insectenhotels 
 
Hans: dit was een idee van Gert dat kortgeleden weer is opgepakt. Er is een offerte gemaakt door Bulthuis 
om mee aan de slag te gaan. Er is een bijdrage gevraagd aan de dorpsraad van € 500,00 
De subsidieaanvragen bij de gemeente en het ketelhuisfonds is door Hans gedaan namens de dorpsraad 
Reactie van de gemeente wordt in april verwacht. Ketelhuis reageert in juni. 
 
 
8. Pak an Pak over 
 
Hans: de insteek van pak an pak over is om dorpelingen te enthousiasmeren om meer zaken over te 
nemen van de gemeente zoals bijv. een speelveldje. 
Tijdens div. bijeenkomsten is er een stappenplan gemaakt. Vorige week zijn Hans en Tanja naar De Lutte 
geweest om met de verschillende dorpsraden verschillende mogelijkheden en items door te spreken. De 
overheid is een beetje huiverig voor burgerinitiatief maar dit is nu wel het juiste moment om pak an pak 
over in de markt te zetten. 
 
 
9. Mountainbike trial 
 
Gerard: de 1e aanvraag was afgewezen omdat de gevraagde plaats voor deze trial niet kon worden 
gehonoreerd. Vervolgens werd gedacht aan een single track langs het Kolkersveld aan te leggen maar dit 
werd afgewezen door Landschap Overijssel, de eigenaar van het terrein, i.v.m. de te zware belasting voor 
de natuur en de aanwezigheid van rendiermos. 
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10. Honden uitloopveld 
 
Hans: Glane is nog geen gelopen race dus is er nog geen definitief honden uitloopveld. Er is gedacht aan 
het gebied achter de Pax Christi school maar dit is een retentiegebied dat daarnaast ook gebruikt wordt 
door de schoolkinderen van de Pax Christi. 
Hans: gedacht wordt ook aan de hoek Elferinksweg/Goormatenweg; hier wordt rond de vijver al veel met 
honden gelopen dus wellicht om te bouwen en af te bakenen tot uitloopveld. 
 
 
11. Projectenlijst 
 
Hans heeft de projecten per stuk met ons doorgenomen; een aantal zaken zijn afgehandeld en een aantal 
zaken zijn on hold. De huidige stand van zaken kan worden aangegeven op de lijst zelf. 
 
 
12. Oude crossbaan Grensweg 
 
Marcel: op de voormalige fietscrossbaan Grensweg wordt gebouwd.  
Gerard: Is illegaal. Er is een procedure in gang gezet, deze loopt nog 
 
 
13. Toekomst Stoevenbeld 
 
Irma: het is voor een deel verkocht en voor een deel verhuurd. Het gaat deel uitmaken van de 
herontwikkeling van Elferinksweg 278-286, het perceel zal worden gesplitst en er kunnen 8 woningen 
worden gebouwd met als doelgroep starters. 
Gerard: we zijn in gesprek; welke woningen, welke voorwaarden moet nog worden uitgewerkt. 
NB Hans: Jan Nijhuis (Witte Zand) heeft zijn oog laten vallen op het oude, nooit afgebouwde huis en wil dat 
gaan laten afbouwen. Wordt vervolgd. 
 
14. Huis Heideveldweg  
 
Hans: Er is een gegadigde die zijn oog op het huis heeft laten vallen. Hij wil het kopen van de eigenaar en 
het huis afbouwen. Wordt vervolgd. 
 
15. Rondvraag 
 
Hans: Het aanstellen van de kernwethouder is nog niet bekend. Formatie gemeente Losser is nog niet 
afgerond. 
 
Irma: opletten wanneer we met wie afspraken maken m.b.t. de punten fitheid 55+ en de valpreventie. Dit 
om dubbele of elkaar overlappende acties te vermijden. 
 
Carll: inzake Game Wall 
Er zijn heel veel mogelijkheden om zowel jong als oud sportief en ook aangenaam bezig te houden. Er is 
een multifunctionele pooltafel kosten ca € 16.000,00;  deze biedt onvoorstelbaar veel  
mogelijkheden. Ook is de game wall inzetbaar voor sportclubs als trainingsattribuut, dus zeker voor alle 
doelgroepen. Carll heeft diverse documentatie doorgestuurd, dit geeft een duidelijk en goed beeld van de 
mogelijkheden en de inzetbaarheid. 
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Ben: er was voorheen een jeugdcoach, wellicht is hiervoor een vervanger te vinden en een plek van 
samenkomst voor jongeren bijv. een jeugdhonk Onderbrengen in het Trefhuus is geen optie,  
want daar zijn geen positieve ervaringen mee . Dus waar dan wel?  
 
Herman: op dit moment geven partijen aan dat er geen overlast te melden is maar dit wordt wel goed in de 
gaten gehouden door instanties. 
 
Irma: m.b.t de overlast van de hondenpoep is er nog geen actie ondernomen. Er is aangegeven dat er 
rondom het Trefhuus zou worden schoongemaakt maar dit is nog niet gebeurd. Dit zal worden 
doorgegeven aan de gemeente Losser. 
 
Carll: het watertappunt op het plein ziet er niet uit, deze moet echt gereinigd worden. Op deze manier is het 
geen blikvanger meer.  
Het adres van het Kulturhuus wordt niet juist aangegeven, dit moet gewijzigd worden op alle betreffende 
papieren of instanties. 
Er is een programma klaar voor de kinderen op Koningsdag 
 
 
14. 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, 11 mei 2022  
om 19.30 uur. Vergeet niet om op uiterlijk 04 mei 2022 jullie agendapunten door te geven. 


