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Datum 08 juni 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,  

Tanja Eulderink,Carll Sipkes 
Overige 
aanwezigen: 

José van der Meijs, Patrick Muller 

Afwezigen: Frank, Ben zijn afwezig en Marcel heeft om persoonlijke redenen dorpsraadlidmaatschap opgezegd 

 
 
1.Opening door de voorzitter 
 
Om 19.30 uur opent de voorzitter de Dorpsraadvergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt behandeld zoals door Carll per mail verzonden. 
 
3.Notulen vorige Dorpsraadvergadering van 11 mei 2022 
 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op deze notulen en ze worden dan ook aanvaard. 
 
4: Inloop bezoekers m.b.t. hondenspeelveld 
 
Patrick Muller 
José van der Meys 
 
Patrick presenteert een uitgewerkt ontwerp waarop vermeld de verschillende mogelijkheden binnen 
Overdinkel om een hondenspeelveld te realiseren. Patrick benadrukt niet alleen de voordelen van zo’n veld 
voor de honden zelf maar ook de sociale functie dat zo’n veld vaak heeft.  
Gerard: Neemt het als actiepunt mee naar de raad maar stelt wel dat omheinen van deze velden een 
probleem kunnen vormen op diverse gronden. 
José: als alternatief noemt zij de hondenschool Maas aan de Drielandweg als geschikte plaats hiervoor. De 
school wordt alleen op maandagavond benut, wellicht kan er een overeenstemming m.b.t. gezamenlijk 
gebruik bereikt worden. Hans gaat hierover in overleg met Maas. 
Aangegeven wordt dat dit item valt onder Pak An/Pak Over en dat dit initiatief beter samen met de 
gemeente kan worden opgepakt. 
 
 

                                                                                                 
Notulen van de bijeenkomst bestuursleden Dorpsraad Overdinkel 
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5: Voortgang en uitbreiding zonnepark 
 
Hans: er is een mail gestuurd door betreffend gemeenteraadslid aan de dorpsraad m.b.t. de acties, 
verantwoordelijkheden en eventuele voortgang inzake het park en de huidige leverancier Kronos. Deze 
mail is niet in goede aarde gevallen, het is duidelijk dat er zaken niet goed zijn behandeld en dat de 
positieve uitkomst als gevolg van samenwerking met Kronos is overschat.  
Gerard: de stand van zaken is op dit moment niet bekend maar er is sprake van een andere leverancier. Er 
is nog niets concreets te melden op dit moment. Wel is duidelijk dat er een ander spoor gaat worden 
gevolgd. 
 
 
6.  Terugkoppeling 17 mei 2022 
 
Hans: de avond was een succes met ca 40 belangstellenden. De organisatoren van deze avond Bruisend 
Overdinkel en de Dorpsraad hebben beiden een presentatie gegeven van hun rol binnen Overdinkel. Met 
name een duidelijk overzicht van de activiteiten, de (te houden) evenementen en de voortgang van het te 
ontwikkelen Grensmuseum.  
 
 
7. Verslag overleg met fractievoorzitters 
 
Hans en Ben waren aanwezig bij dit overleg namens de dorpsraad Overdinkel. Er is kennisgemaakt en met 
name veel gesproken over burgerparticipatie. Hans heeft heel duidelijk gesteld dat samenwerking wordt 
gewaardeerd maar dat de dorpsraad geen politiek podium is. 
Gerard: mogelijk wordt er met de dorpsraden een convenant opgesteld waarin samen met de gemeente 
doelen worden geformuleerd, gemaakt en vervolgd. 
In hoofdlijnen komt het neer op afspraken maken wanneer de dorpsraad ingezet kan worden en welke 
(thema) besprekingen er gevoerd kunnen worden met de gemeente. 
 
 
8. Overleg met Burgerforum 09 juni 2022 
 
Aanwezig: 
Namens Burgerforum:  
fractievoorzitter Harold Sligman 
Namens Dorpsraad Overdinkel:  
Hans Fij (voorzitter),  
Irma Torn (bestuurslid) 
Alma Witte-de Jong (notulist) 
 
De gespreksvorm was informatief en bedoeld om elkaar te leren kennen en de standpunten en eventuele 
obstakels in het voorgenomen beleid van de dorpsraad duidelijk naar voren te brengen. Deze worden door 
de heer Sligman meegenomen naar de raad en hij zal hierop terugkomen. 
 
 
9. Social Media 
 
Tanja: door de afwezigheid van Marcel heeft Tanja nu wat problemen om alle social media projecten 
actueel en aangevuld te houden en te krijgen. Marcel zal binnenkort worden benaderd of hij kans ziet om 
deze werkzaamheden voor korte tijd te ondersteunen. 
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10. 78 jaar Vrijheid 
 
Tanja: Gerard Otto zal de info verstrekken over gebeurtenissen in het bos bij Overdinkel tijdens de oorlog. 
Joost Damhuis (directeur Pax Christi school) gaat deze verhalen herschrijven zodat ze te begrijpen zijn 
door leerlingen van de basisschool. 
José: wellicht is dit te koppelen aan het Grensmuseum 
Hans: waarschijnlijk is het Grensmuseum dan nog niet operationeel 
 
 
11. Stand van zaken Sport en Spelwand in de spil en de pumptrackbaan 
 
Carll is in gesprek met Wesley van Fundament m.b.t. de Sport en Spelwand. Er is subsidie aangevraagd 
en het streven is deze wand nog dit jaar te realiseren. 
De pumptrackbaan gaat definitief niet worden gerealiseerd naast de aula aan de Hoofdstraat. Er wordt 
gestreefd om zo’n baan te plaatsen bij de sportvelden, met name is de focus nu op de parkeerplaats 
gevestigd voor realisatie hiervan. De initiatiefneemsters is gevraagd om een plan op te stellen voorzien van 
(bouw) tekeningen om de realisatie zichtbaar te maken, specifiek de plaatsbepaling en maatvoering van de 
baan. Ook is gevraagd om gesprekken aan te gaan met de diverse sportverenigingen om tot een goede 
samenwerking te komen. 
 
 
12. Bestemmingsplan oude peuterspeelzaal aan de Hoofdstraat 
 
Gerard: er zijn nog geen mededelingen te doen op dit vlak. Wel benadrukt Gerard dat als er iets gaat 
gebeuren met het gebied dit altijd in overeenstemming zal zijn met het huidige aangezicht van Overdinkel 
 
 
13. Rondvraag 
 
Irma: op dit moment is er een probleem met de rattenpopulatie in Overdinkel. De overlast is echt heel erg; 
is hier een beleidsplan voor opgesteld door de gemeente? 
Gerard: dit is niet iets dat door de gemeente kan worden opgepakt, dit moet toch echt opgelost worden 
door de inwoners zelf. Eventueel overleg plegen met Twente Milieu. 
Mail van OVKK: wordt opgepakt door Irma en Tanja 
Hans: wellicht kunnen de data van de dorpsraadvergaderingen worden vermeld in Hart van Losser, dit om 
meer bekendheid te geven aan deze bijeenkomsten. 
Patrick: er zijn niet genoeg afvalbakken in het dorp. Herman: dat heeft een reden, want hoe meer je 
faciliteert hoe meer er misbruik van wordt gemaakt is de ervaring.  
Nieuwe wethouder voor Overdinkel is mevrouw Marian Oosterbroek 
Nieuwe leden dorpsraad: 
José van der Meys heeft zich aangemeld  
Patrick Muller zal een aantal vergaderingen bijwonen en dan zijn besluit nemen 
 
14. Sluiting door de voorzitter 
 
Om 21.15 sluit Hans met dank aan alle aanwezigen deze vergadering 
 
Verslag van Alma Witte-de Jong 
 
De volgende Dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op woensdag, 14 september 2022  
om 19.30 uur. Vergeet niet om op uiterlijk 07 september 2022 jullie agendapunten door te geven. 


