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Datum 11 mei 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: Hans, Irma, Frank, Herman, Marcel 

 
 
1.Opening door de voorzitter 
 
Om 19.30 uur opent Ben Huttenhuis 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 
 
Jolanda Borggreve: projectleider buurtbemiddeling gemeente Losser 
Inspreekster: inzake Overlast Hoofdstraat 
Marinus Doosjes: deskundige zonneparken 
 
5: Buurtbemiddeling Jolanda Borggreve: 
 
Is werkzaam als projectleider voor de onafhankelijke dienst van Losser de buurtbemiddeling. Inmiddels is 
de dienst twee jaar financieel onafhankelijk en geniet de dienst ook bekendheid in de diverse dorpen. Er 
zijn nu zeven bemiddelaars werkzaam en zij staan in nauw contact met de politie, met name met Herman 
Spanjer. 
De insteek van de buurtbemiddeling is dat deze zeer laagdrempelig is en een scala aan onderwerpen in 
behandeling neemt. Niet in eerste instantie via een juridische weg maar via het zoeken naar een oplossing 
middels gesprekken met de mensen om zo tot een oplossing proberen te komen. Mocht dit niet lukken dan 
kan er doorverwezen worden naar de wijkagent maar dit is alleen mogelijk bij toestemming. 
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De medewerkers bij de buurtbemiddeling hebben een basistraining gevolgd; het vergt veel studie om dit 
werk naar behoren te kunnen uitvoeren en het team bestaat uit vrijwilligers. Zij steken er veel tijd in om een 
helpende hand te kunnen bieden. Er wordt ook hier nauw samengewerkt met Fundament. 
Ben: filteren van zaken, hoe gaat dit in zijn werk 
Jolanda: het begint met een telefonische intake, dan ga je doorvragen en bespreekt welk traject op deze 
zaak van toepassing zou kunnen zijn. Maar we houden de lijntjes kort en blijven altijd naar een ingang 
zoeken.  
Ben: geeft aan dat we de naamsbekendheid van de buurtbemiddeling kunnen vergroten door deze op onze 
website te vermelden. 
 
 
6.  Voortgang zonnepark Marinus Doosjes: 
 
Ben: participatie is eigenlijk mislukt maar er lijkt toch wel iets goeds uit voort te komen; er worden panelen 
geschonken aan de Pax Christi school. Tot nu toe heeft de gemeente Losser weinig concrete doelen 
kunnen bereiken bij Kronos ondanks de gemaakte afspraken en ondanks al de gevoerde gesprekken en 
inspanningen van de gemeente Losser. 
Marinus: pleit daarom voor een regionaal energiebedrijf bedoelt om de coöperatie in de regio te stimuleren, 
ook financieel, en om er op deze wijze voor te zorgen dat zo’n park eigendom wordt van de bewoners zelf. 
Van belang is dan dat de verschillende partijen hierin goed samenwerken. 
Ben: zo’n coöperatie moet stabiel en professioneel zijn en er zou sprake moeten zijn van bijv. 
waarborgfondsen. 
Marinus: er wordt geld ingelegd door de gemeenten en bij het opstarten zal er eerst geld moeten worden 
ingelegd door de leden zelf voordat het rendement kan gaan opleveren. 
Er wordt voorgesteld om een aparte avond te organiseren om dit onderwerp nader te bespreken. 
 
7. Afscheid Anja Prins 
 
Het voorstel van Carll is om een smokkelmand te laten samenstellen en deze bij haar afscheid aan te 
bieden. Dit voorstel wordt door alle aanwezigen ondersteund. 
 
 
8. Taakverdeling info avond 
 
De presentatie zal door Hans en Ben worden vormgegeven. Alma zal voor zover mogelijk notuleren. 
NB Er is nog een notulist aanwezig. 
 
 
9. Projectenlijst 
 
De projectenlijst zal worden bijgewerkt waar nodig. 
Ben heeft opgemerkt dat er misschien een kopje ‘reminders’ aan de projectenlijst kan worden toegevoegd. 
 
Reminders nu:  

Waterpomp dorpsplein 
Huisnummering 
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10. Financieel overzicht 2021 en 2022 
 
De financiële overzichten zijn besproken en goedgekeurd. 
 
 
11. Overlast ter hoogte van Hoofdstraat 79 
 
Inspreekster: geeft aan regelmatig overlast te ondervinden aan de Hoofdstraat 79. Ze constateert dat de 
overlast met name wordt veroorzaakt door bewoners die daar wonen in de appartementen (voormalig café 
Lits). Zij blijven overlast veroorzaken ondanks de moeite die gedaan is om de bewoners te bewegen zich te 
conformeren aan de gedragsregels van buren en/of huurders. Ook is er regelmatig contact met de politie 
maar die kan hierin niet daadwerkelijk optreden. Toch zal er een oplossing moeten worden gezocht zodat 
de situatie niet uit de hand gaat lopen. Zowel de politie als de verhuurder moeten toch in staat zijn om tot 
een leefbare oplossing te komen voor alle betrokkenen. 
Jolanda Borggreve, van buurtbemiddeling, heeft aangeboden om deze zaak te gaan bespreken.  Ze wil 
bezien of buurtbemiddeling een rol zou kunnen spelen. Er is met inspreekster een afspraak gemaakt. 
 
12. Rondvraag 
 
Alma: in Losser wordt een Omnipark (sportpark) gerealiseerd, wellicht is dit een uitgelezen locatie om ook 
een pumptrackbaan te realiseren. En de interactieve beweegmuur realiseren in Overdinkel zodat alle 
bewoners, jong en oud, hiervan in ons dorp gebruik kunnen maken. 
Carll: Er is € 1.250,00 subsidie beschikbaar gesteld voor de insectenhotels.  
Op Hemelvaartsdag wordt een routemapje van de fietsroute beschikbaar gesteld; deze start bij het 
Trefhuus en er zal een hapje en een drankje beschikbaar zijn. 
 
 
14. Sluiting door de voorzitter 
 
Om 21.45 sluit Ben met dank aan alle aanwezigen deze vergadering 
 
 Verslag van Alma Witte-de Jong 
 
De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 08 juni 2022  
om 19.30 uur. Vergeet niet om op uiterlijk 01 juni 2022 jullie agendapunten door te geven. 


